
Organizácia školského roka 2018/2019 

 
(v súlade so ZÁKONOM 245/2008 Z.z.z 22. mája 2008 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2018/2019 vydanými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky) 

 

 Školský rok sa začína 1. septembra 2018 a končí sa 31. augusta 2019.  

 Obdobie školského vyučovania sa člení na školské polroky.  

 Školské vyučovanie v prvom polroku sa začína 3. septembra 2018 (pondelok). 

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 4. septembra 2018 (utorok). Školské 

vyučovanie v prvom polroku školského roka 2018/2019 sa končí 31. januára 2019 

(štvrtok).  

 Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 

28. júna 2019 (piatok).  

 

TERMÍNY ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019 

Prázdniny 

Posledný deň 

vyučovania pred 

začiatkom 

prázdnin 

Termín prázdnin 

Začiatok 

vyučovania po 

prázdninách 

jesenné 
30. október 2018 

(utorok) 
31. október - 2. november 
2018  

5. november 2018 

(pondelok) 

vianočné 
21. december 

2018 

(piatok) 

 27. december 2018 - 

 7. január 2019 

 8. január 2019 

 (utorok) 

polročné 
31. január 2019 

(štvrtok) 
 1. február 2019 

 (piatok) 

 4. február 2019 

 (pondelok) 

jarné 

Košický kraj, 
Prešovský kraj 

15. február 2019 

(piatok) 

 18. február -  22. február   

 2019 

 25. február 2019 

 (pondelok) 

Bratislavský kraj, 
Nitriansky kraj 
Trnavský kraj 

22. február 2019 

(piatok) 

 25. február - 1. marec    

 2019 

 4. marec 2019 

 (pondelok) 

Banskobystrický kraj, 
Žilinský kraj, 
Trenčiansky kraj 

1. marec 2019 

(piatok) 

 4. marec - 8. marec 2019  11. marec 2019 

 (pondelok) 

veľkonočné 
17. apríl 2019 

(streda) 
 18. apríl - 23. apríl 2019  24. apríl 2019 

 (streda) 

letné 
28. jún 2019 

(piatok) 

 1. júl - 31. august 2019  2. september 2019 

 (pondelok) 

 

  



Pedagogické rady  začiatok porady  

 

17.september 2018 – pedagogická rada  14.30 h 

8. október 2018 – poradný zbor  14.30 h  
22. október 2018 –  pedagogická rada 14.30 h  

12. november 2018 – pedagogická rada - priebežné  
hodnotenie VVV 14.30 h  

3. december 2018 – pedagogická rada 14.00 h  

19. december 2018 (streda)  – operatívna porada  14.00 h  

14. január 2019 - pedagogická rada 14.30 h  

28. január 2019 – pedagogická rada - uzatvorenie klasifikácie za 

 1.polrok šk.r.2018/2019 14.00 h  

11. február 2019 – poradný zbor  14.30 h  

7. marec 2019 (štvrtok) – operatívna porada k písomnej forme MS  14.00 h 

15. apríl 2019 – pedagogická rada – priebežné hodnotenie VVV 14.30 h  

    máj 2019- pedagogická rada uzatvorenie klasifikácie za 2.polrok pre 

štvrtý ročník podľa termínovníka Odboru školstva okresného úradu Ba  14.00 h  

3. jún 2019 – pedagogická rada  14.30 h  

24. jún 2019 – pedagogická rada uzatvorenie klasifikácie  14.00 h  

za 2. polrok šk.r.2018/2019  

28. jún 2019 – pedagogická rada (hodnotiaca porada) 11.00 h  

27. august 2019 – operatívna porada 10.00 h  

 

 
Deň otvorených dverí  4. december 2018 (utorok) 11.00 – 15.30 h 

 

 

Prijímacia komisia  
5 roč. štúdium   – január 2019  február 2019  marec 2019   

4 roč. štúdium   – apríl 2019 máj 2019 jún 2019  

 

Rada školy  
Podľa termínovníka Rady školy  

 

Rodičovské združenie  
17. september 2018  – rodičovská rada  16.00 h 

 – triedne aktívy 1. ročník 17.00 – 18.30 h  

 – triedne aktívy 2-4. ročník 17.30 – 18.30 h 

12. november 2018 – rodičovská rada 16.30 h 

 – triedne aktívy  17.30 – 18.30 h 

14. január 2019 – konzultácie  17.30 – 19.00 h 

15. apríl 2019 – rodičovská rada 16.30 h 

 – triedne aktívy  17.30 – 18.30 h 

3. jún 2018 – konzultácie 17.30 – 19.00 h 

 

 

Prijímacie skúšky  
8. 4. 2019 – 5 ročné štúdium – predbežný termín 

13. máj a 16. máj 2019 – 4 ročné štúdium  

 

 



Maturitná skúška:  

Katalóg cieľových požiadaviek je zverejnený na stránke Štátneho pedagogického ústavu (ďalej 

len „ŠPÚ“) www.statpedu.sk.  

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 

bude v predmetoch:  

a) slovenský jazyk a literatúra  dňa 12. marca 2019 (utorok) 

b) cudzie jazyky (ANJ, NEJ, RUJ) dňa 13. marca 2019 (streda) 

c) matematika  dňa 14. marca 2019 (štvrtok) 

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej 

skúšky bude 9. – 12. apríla 2019. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety 

určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr do 26. marca 

2019. 

Odbory školstva okresných úradov v sídle kraja určia termíny internej časti maturitnej 

skúšky jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 20. mája 2019 do 7. 

júna 2019. 
Opravný termín EČ MS a PF IČ pre školský rok 2017/2018 je 4. - 6. september 2018. 

Ústne maturitné skúšky – interná časť - mimoriadny termín bude 4. a 5.septembra 2018.  

  

Na vybraných stredných školách sa v období september a november 2018 a január – február 

2019 bude prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku 

2018/2019. 

Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2018/2019 sú zverejnené na  
http://www.nucem.sk/sk/maturita. 

  

 
 

Školské výlety 17. jún – 28. jún 2019  

Lyžiarsky kurz - termín v súlade s plánom práce PK TSV  

Kurz ochrany života a zdravia - termín v súlade s plánom práce PK TSV 4.-6.9.2018 

 

http://www.nucem.sk/sk/maturita

