
Organizácia školského roka 

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 

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

2017 (utorok). 

2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2017 (streda) a končí sa 30. 

júna 2017 (piatok). 

3. Testovanie ţiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5-2016 sa uskutoční v 

novembri 2016 na vybraných základných školách Slovenskej republiky z predmetov 

slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a matematika. 

Cieľom Testovania 5-2016 je vstupné hodnotenie ţiackych vedomostí a zručností na 

začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. Testovanie 5-2016 poskytne školám spätnú väzbu, 

ako pripravili ţiakov na prechod zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1 na vzdelávací stupeň 

ISCED 2 a zároveň bude vstupnou informáciou pre učiteľov na stupni ISCED 2 na 

zlepšovanie ich vzdelávania a skvalitňovanie výchovno-vyučovacieho procesu. Poslúţi aj na 

monitorovanie stavu vedomostí a zručností ţiakov pri výstupe zo vzdelávacieho stupňa 

ISCED 1. 

 Informácie o Testovaní 5-2016 sú zverejnené na www.nucem.sk. 

4. Celoslovenské testovanie ţiakov 9. ročníka základných škôl (okrem ţiakov s mentálnym 

postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutoční 5. apríla 2017 (streda) z 

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

jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Náhradný termín testovania sa 

uskutoční 20. apríla 2017 (štvrtok). Vo vybraných základných školách bude v období 

február a máj 2017 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9. 

Informácie o Testovaní 9-2017 sú zverejnené na www.nucem.sk. 

 

 

Termíny školských prázdnin 
 

Prázdniny Posledný deň 

vyučovania pred 

začiatkom prázdnin 

Termín prázdnin Začiatok 

vyučovania po 

prázdninách 

jesenné 27. október 2016 

(štvrtok) 

28. október – 31. 

október 2016 

2. november 2016 

(streda) 

vianočné 22. december 2016 

(štvrtok) 

23. december 2016 

– 5. január 2017 

9. január 2017 

(pondelok) 

polročné 2. február 2017 

(štvrtok) 

3. február 2017 

(piatok) 

6. február 2017 

(pondelok) 

jarné Bratislavský kraj, 
Nitriansky kraj 
Trnavský kraj 

17. február 2017 

(piatok) 

20. február – 24. 

február 2017 

27. február 2017 

(pondelok) 

Banskobystrický 
kraj, Ţilinský kraj, 
Trenčiansky kraj 

24. február 2017 

(piatok) 

27. február – 

3. marec 2017 

6. marec 2017 

(pondelok) 

Košický kraj, 
Prešovský kraj 

3. marec 2017 

(piatok) 

6. marec – 

10. marec 2017 

13. marec 2017 

(pondelok) 

veľkonočné 12. apríl 2017 

(streda) 

13. apríl – 18. 

apríl 2017 

19. apríl 2017 

(streda) 

letné 30. jún 2017 

(piatok) 

3. júl – 

31. august 2017 

4. september 2017 

(pondelok) 

 

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

