
 

II. ORGANIZÁCIA ŠK. ROKA 2022/2023 

 

 

Časť A: 

 
1.  Školský rok 2022/2023– začiatok 01.09.2022  

Zoznam tried 1. ročníka bude zverejnený na nástenke vo vestibule školy. 

       Z: Ing. Pospíšilová, ZRŠ 

       T: 30.08.2022 

- slávnostné otvorenie školského roka a začiatok vyučovania – 05.09.2022 

(pondelok) 

- nástup o 8.20 hod. na školskom ihrisku 

- od 9.00 hod. 1., 2., 3., 4., ročník triednické hodiny do 10.20 hod. 

- o 11.00 hod pracovná porada PZ v zborovni školy 

- prvý polrok školského roka končí 31. januára 2023 (utorok) 

- ukončenie klasifikácie za 1. polrok 2022/2023 – 25.01.2023  

do 13.10 hod. (streda) 

- klasifikačná porada za 1. polrok – 27.01.2023 (piatok) 

- druhý polrok sa začína 1. februára 2023  

- vyučovanie v 2. polroku sa začína 1. februára 2023 (streda) 

- vyučovanie v 2. polroku sa končí 30. júna 2023 (piatok) 

- 2. polrok šk. roka sa končí 30. júna 2023  

- ukončenie klasifikácie za 2. polrok 23.06.2023 do 12.20 hod. (piatok) 

- klasifikačná porada za 2. polrok – 26.06.2023 (pondelok) 

- termín súvislej prevádzkovej praxe 29.05.2023 – 09.06.2023 – počas 

internej časti maturitnej skúšky  
 

 

 

2. Prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2023/2024 sa budú 

konať v termínoch: 

 

1. kolo:  1. termín: 04.máj 2023 (štvrtok) 

  2. termín: 09.máj 2023 (utorok) 

 

2. kolo:   termín:    20. jún 2023 (utorok) 

 

 

 

 

 

 



3. Prázdniny   
 

Prázdniny 

Posledný deň 

vyučovania pred 

začiatkom 

prázdnin 

Termín prázdnin 

Začiatok 

vyučovania po 

prázdninách 

jesenné 
27. október 2022 

(štvrtok) 
28. október – 

31. október 2022 
2. november 2022 

(streda) 

vianočné 
22. december 2022 

(štvrtok) 
23. december 2022 

– 7. január 2023 
9. január 2023 

(pondelok) 

jarné 

Bratislavský 

kraj, Nitriansky 

kraj Trnavský 

kraj 
 

17. február 2023 

(piatok) 

20. február – 

24. február 2023 

27. február 2023 

(pondelok) 

Banskobystrický 

kraj, Žilinský 

kraj, 

Trenčiansky kraj 

24. február 2023 

(piatok) 

    27. február – 

     3. marec 2023 

6. marec 2023 

(pondelok) 

Košický kraj, 

Prešovský kraj 

3. marec 2023 

(piatok) 

6. marec – 

 10. marec 2023 

13. marec 2023 

(pondelok) 

veľkonočné 
5. apríl 2023 

(streda) 
6. apríl – 

11. apríl 2023 
12. apríl 2023 

(streda) 

letné 
30. jún 2023 

(piatok) 
1. júl – 

31. august 2023 
4. september 2023 

(pondelok) 

 

 

4. Maturity  2023 

 

Riadny termín maturitnej skúšky 

Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej 

skúšky sa uskutočnia nasledovne:  

Termíny: SJL – 14.03.2023 (utorok) NEJ  –  15.03.2023 (streda) 

  ANJ – 15.03.2023 (streda) MAT – 16.03.2023 (štvrtok) 

Náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej 

skúšky sa uskutoční v dňoch 03. 04.- 05. 04. 2023 a 12.04. 2023.  

 

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky 

 

1. Triedy IV.AT, IV.B, IV.L, I.E –  od 05.06.2023 do 09.06.2023. 

 

2. Ukončenie klasifikácie tried  IV. ročníka - 19.05. 2023 (piatok) do 

12.20 hod. 

 

3. Klasifikačná porada tried IV. ročníka – 22.05.2023 (pondelok). 

 



4. Dátum vydania vysvedčení pre triedy IV. ročníka – 26.05.2023 

(piatok). 

 

5. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky pre triedy štvrtého 

ročníka a triedu externého štúdia 25., 26. a 27.04.2023, podľa rozpisu. 

 

6. Slávnostná rozlúčka so školou tried  IV. ročníka - 26.05.2023 (piatok). 

 

7. Akademický týždeň tried IV. ročníka v dňoch 29.05.2023– 02.06.2023 

 

8. Ústna forma internej časti (UFIČ) maturitnej skúšky tried  IV. ročníka 

v dňoch 05.06.2023 – 09.06.2023. 

 

9. Odovzdávanie maturitných vysvedčení pre triedy  IV. ročníka   

12.06.2023 (pondelok). 

 

          10.   1. náhradný termín a opravný termín PČOZ, UFIČ mat. skúšky bude dňa:  
- EČ MS – 07.09.2022 (streda) 

- UFIČ MS –  14.09.2022 (streda) 

 

   2. Náhradný termín  - 9. 2. 2023 (štvrtok)    
 

10.  Opravné skúšky 1., 2., 3. a 4. ročník budú 24.08.2023 od 8.00 hod. 

(štvrtok). 

 

11.  Kurz pohybových aktivít v prírode sa organizuje podľa učebného 

plánu Školského vzdelávacieho programu. Termíny navrhne predseda 

PK a prerokuje s RŠ. 

 

12.  Kurz na ochranu života a zdravia – 3. ročník  

 III.AT – 12. – 14.09.2022 

 III. B   - 19. – 21.09.2022 

 III. L   - 26. -  28.09.2022 

 

13. Schôdze RRZ – triedne ZRPŠ 
     10.11.2023 o 16.00 hod. (štvrtok) -  1. – 4. ročník 

     19.01.2023 o 16.00 hod. (štvrtok) -  1. – 4. ročník 

     20.04.2023 o 16.00 hod. (štvrtok) – 1. – 4. ročník 

     24.06.2023 o 9.00 hod.   (sobota) – budúci 1. ročník 

 

     14. Výlety, exkurzie 

23.06.2023 – 26.06.2023 (piatok, sobota, nedeľa, pondelok) 

TP zabezpečia pre svoje triedy výlety, exkurzie alebo športové akcie 



a nahlásia ich do 19.06.2023 do 13.10 hod. písomnou  žiadosťou na 

sekretariáte školy v zmysle pokynov – výlety, exkurzie, ( informovaný 

súhlas rodičov a plán výletu). 

 

14. Odovzdávanie učebníc – termíny, 

 

 

ostatné ročníky úprava tried a úprava interiéru tried. 
27.06.2023 – 3. ročník (utorok) 

28.06.2023 – 2. ročník (streda) 

29.06.2023 – 1. ročník (štvrtok) 

 

16. Slávnostné ukončenie školského roka – 30.06.2023 (piatok)  

 

17. Odovzdávanie vysvedčení na TH dňa 30.06.2023 (piatok)  

 

     18.  V dňoch 03.07.- 07.07.2023 od 8.00 – 14.00 hod.: 
• odovzdanie zapožičaných pomôcok do zbierok 

• vyplňovanie a sumarizácia triednickej agendy a ETK 

• vypracovanie analýzy práce PK  
      

 

 

 

 

 

 

 
                            Ing. Romana Trnková 

Vo Zvolene 22.08.2022                                                             riaditeľka školy 


