Organizácia školského roka 2010/2011
Školský rok 2010/2011 sa začína 1. septembra 2010. Školské vyučovanie sa začína
2. septembra 2010 (štvrtok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2010
(piatok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2011
(pondelok). Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr 24. januára 2011
(pondelok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2011 (utorok)
a končí sa 30. júna 2011 (štvrtok). Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr
22. júna 2011 (streda).
Školský rok 2010/2011 bude trvať spolu 251 pracovných dní.

Prázdniny

Posledný deň
vyučovania pred
začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania
po prázdninách

jesenné

28. október 2010
(štvrtok)

29. október –
2. november 2010

vianočné

22. december 2010
(streda)

23. december 2010 – 7.
január 2011

polročné

28. január 2011
(piatok)

31. január 2011 (pondelok)

1. február 2011
(utorok)

11. február 2011
(piatok)

14. február –
18. február 2011

21. február 2011
(pondelok)

18. február 2011
(piatok)

21. február –
25. február 2011

28. február 2011
(pondelok)

25. február 2011
(piatok)

28. február –
4. marec 2011
21. apríl –
26. apríl 2011

7. marec 2011
(pondelok)
27. apríl 2011
(streda)

jarné

Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj,
Trenčiansky kraj
Bratislavský kraj,
Nitriansky kraj,
Trnavský kraj
Košický kraj,
Prešovský kraj

veľkonočné

20. apríl 2011 (streda)

letné

30. jún 2011 (štvrtok)

1. júl –
2. september 2011

3. november 2010
(streda)
10. január 2011
(pondelok)

5. september 2011
(pondelok)

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti
maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2010/2011 v predmetoch:
1. slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 15. marca
2011 (utorok),
2. anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk,
taliansky jazyk dňa 16. marca 2011 (streda),
3. matematika dňa 17. marca 2011 (štvrtok),
Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti
maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2010/2011 v dňoch 14. – 19. apríla 2011
v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný termín.

