
Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 

2022 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. 

januára 2023 (utorok).  

Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2023 (streda) 

a končí sa 30. júna 2023 (piatok).  

 

Štátne sviatky 

1. september 2022 (štvrtok)   Deň Ústavy Slovenskej republiky, 

17. november 2022 (štvrtok)   Deň boja za slobodu a demokraciu, 

1. január 2023 (nedeľa)   Deň vzniku Slovenskej republiky, 

5. júl 2023 (streda)               sviatok svätého Cyrila a Metoda, 

29. august 2023 (utorok)   výročie Slovenského národného povstania. 

 

Ďalšie dni pracovného pokoja okrem sobôt a nedieľ  

15. september 2022 (štvrtok) Sedembolestná panna Mária, 

01. november 2022 (utorok) Sviatok všetkých svätých, 

24. december 2022 (sobota) Štedrý deň, 

25. december 2022 (nedeľa) Prvý sviatok vianočný,  

26. december 2022 (pondelok) Druhý sviatok vianočný,  

06. január 2023 (piatok) Zjavenie Pána (Traja králi). 

07. apríl 2023 (piatok) Veľký piatok, 



10. apríl 2023 (pondelok) Veľkonočný pondelok, 

01. máj 2023 (pondelok) Sviatok práce, 

08. máj 2023 (pondelok) Deň víťazstva nad fašizmom. 

 

Zasadnutia pedagogickej rady 

31. august 2022 (streda) úvodná pedagogická rada, 

            06. október 2022 (štvrtok)  pedagogická rada - schválenie správy za  

 školský rok 2021/2022, 

24. november 2022 (štvrtok) štvrťročná hodnotiaca pedagogická porada, 

26. január 2023 (štvrtok) klasifikačná pedagogická porada za 1. polrok,  

13. apríl 2023 (štvrtok) tri štvrťročná hodnotiaca pedagogická porada, 

10. máj 2023 (streda)  klasifikačná pedagogická porada pre 4. ročník, 

21. jún 2023 (streda) záverečná klasifikačná pedagogická porada, 

30. jún 2023 (piatok) zasadnutie pedagogickej rady. 

 

Zasadnutia Rady rodičov  

08. september  2022 (štvrtok) plenárne rod. združenie pre 1. ročník, 

20. október  2022 (štvrtok) triedne aktívy rodičovského združenia, 

15. december  2022 (štvrtok) konzultačné stretnutie rodičovského združenia, 

20. apríl  2023 (štvrtok) triedne aktívy rodičovského združenia. 

Maturitná skúška  

 

Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej 

pôsobnosti príslušné RÚŠS v čase od 22. mája 2023 do 9. júna 2023.  


