
 

Informácia z pedagogicko-organizačných pokynov 2014/2015 

 

 

Školský rok sa začína 1. septembra 2014. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2014 

(utorok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 30. januára 2015 

(piatok).  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 3. februára 2015 (utorok) a končí 

sa 30. júna 2015 (utorok).  

 

 

Termíny školských prázdnin na školský rok 2014/2015 

 

Termíny školských prázdnin      

v školskom roku 2013/2014  

 

Posledný deň 

vyučovania 

pred začiatkom 

prázdnin 

Termín prázdnin 

Začiatok 

vyučovania 

po prázdninách 

Jesenné 
29. október 2014 

(streda) 

 

30. október –           

31. október 2014 

 

 

 

2. november 2010 

 

3. november 2014 

(pondelok) 

 
Vianočné 

19. december 2014 

(piatok) 

 

 

22. december 2014 – 

7. január 2015 

 

 

8. január 2015 

(štvrtok)              

 

(pondelok) 

 

Polročné 
30. január 2015 

(piatok) 

 

 

2. február 2016 

(pondelok) 

 

 

 

3. február 2015 

(utorok) 

 

 

Jarné 

Banskobystrický kraj  

Žilinský kraj 

Trenčiansky kraj 

 

  

 

 

 

Trenčiansky kraj 

13. február 2015 

(piatok) 

16. február – 

20. február 2015 

23. február 2015 

(pondelok) 

Košický kraj 
Prešovský kraj 

20. február 2015 

(piatok) 

23. február – 

27. február 2015 

2. marec 2015 

(pondelok) 

Bratislavský kraj  

Nitriansky kraj  

Trnavský kraj 
 

27. február 2015 

(piatok) 

2. marec – 6. marec 

2015 

9. marec 2015 

(pondelok) 

Veľkonočné 
1. apríl 2015 (streda) 

 

2. apríl – 7.apríl 2015 

 

8. apríl 2015 (streda) 

 

Letné 
30. jún 2015 (utorok) 

 

 

1. júl – 31.august 

2015 

2. september 2011 

 

2. september 2015 

(streda) 

 

 

 

 

1.6.6. Náboženská výchova/etická výchova 

 

1. Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova alebo etická výchova 

možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším 

počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie náboženskej výchovy alebo 

etickej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov.  



 

2. Počas školského roka nemôže žiak prechádzať z povinne voliteľného predmetu náboženská 

výchova na povinne voliteľný predmet etická výchova a opačne.  

 

3. Predbežné zisťovanie záujmu o vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská 

výchova alebo etická výchova na nasledujúci školský rok zabezpečí škola na základe 

písomného oznámenia zákonného zástupcu žiaka do 15 rokov veku. Počty žiakov v 

jednotlivých ročníkoch nahlási riaditeľ školy najneskôr do 15. júna zriaďovateľovi školy.  

 

4. Riaditeľ školy v prípade, že počet žiakov je menší ako stanovuje norma, povolí vyučovanie 

náboženskej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na základe žiadosti cirkvi alebo 

náboženskej spoločnosti v čase vyučovania náboženskej výchovy inej cirkvi, etickej výchovy 

alebo v čase po ukončení vyučovania ostatných predmetov.  

 

Odporúčanie: 

Cirkevným zborom ECAV odporúčame v prípade, že je počet žiakov nízky, aby požiadali 

školu písomne o možnosť vyučovať náboženskú výchovu – evanjelickú a. v.(NBE). Ak 

predmetnú žiadosť škola nebude mať, nemusí umožniť vyučovanie.  

 
1.2. Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl  

Na vybraných základných školách bude 12. novembra 2014 prebiehať overovanie 

testovacích nástrojov pre Testovanie 5. Testovanie 5 sa uskutoční z predmetov slovenský 

jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a matematika.   

 
1.3. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl  

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym 

postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2014 sa uskutoční 8. apríla 2015 (streda) z predmetov 

matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a 

literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.   
 

1.4. Maturitná skúška 

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

skúšky bude v predmetoch:  

a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 17. marca 2015 

(utorok),  

b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky 

jazyk dňa 18. marca 2015 (streda),  

c) matematika dňa 19. marca 2015 (štvrtok),  

d) maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 20. marca 2015 (piatok).  

2. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy 

jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 18. mája 2015 do 5. júna 

2015.  

 

1.6.14. Súťaže 

V školskom roku 2014/2015 je medzi predmetové celoštátne súťaže pre žiakov základných a 

stredných škôl, ktorých vyhlasovateľom je MŠVVaŠ SR zaradená aj Biblická olympiáda z 

evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy. 

 

Pedagogicko-organizačné pokyny v plnom znení nájdete na stránke www.minedu.sk. 

http://www.minedu.sk/


 


