Organizácia školského roka 2011/2012
Organizácia vyučovania
1.
2.
3.

Školský rok 2011/2012 sa začína 1. septembra 2011. Školské vyučovanie sa začína
5. septembra 2011 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6. septembra
2011 (utorok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2012 (utorok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2012 (streda) a končí sa 29.
júna 2012 (piatok).

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2011/2012
Prázdniny

Posledný deň
vyučovania pred
začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok
vyučovania po
prázdninách

jesenné

27. október 2011
(štvrtok)

28. október –
31. október 2011

2. november 2011
(streda)

vianočné

22. december 2011
(štvrtok)

23. december 2011
– 5. január 2012

9. január 2012
(pondelok)

polročné

2. február 2012 (štvrtok) 3. február 2012
(piatok)

jarné

6. február 2012
(pondelok)

Bratislavský kraj,
Nitriansky kraj,
Trnavský kraj

17. február 2012
(piatok)

20. február –
24. február 2012

27. február 2012
(pondelok)

Košický kraj,
Prešovský kraj

24. február 2012
(piatok)

27. február –
2. marec 2012

5. marec 2012
(pondelok)

Banskobystrický kraj, 2. marec 2012 (piatok) 5. marec –
9. marec 2012
Žilinský kraj,
Trenčiansky kraj
4. apríl 2012 (streda)
5. apríl –
veľkonočné
letné

29. jún 2012 (piatok)

10. apríl 2012

11. apríl 2012
(streda)

2. júl –
31. august 2012

3. september 2012
(pondelok)

Štátne sviatky
1. september 2011
17. november 2011
1. január 2012
5. júl 2012
29. august 2012

štvrtok
štvrtok
nedeľa
štvrtok
streda

Deň Ústavy Slovenskej republiky
Deň boja za slobodu a demokraciu
Deň vzniku Slovenskej republiky
Sviatok svätého Cyrila a Metoda
Výročie SNP

Štátne sviatky sú dni pracovného pokoja.

12. marec 2012
(pondelok)

Ďalšími dňami pracovného pokoja, okrem nedieľ, sú uvedené sviatky:
Dni pracovného pokoja
15. september 2011
štvrtok Sedembolestná Panna Mária
1. november 2011
utorok Sviatok všetkých svätých
24. december 2011
sobota Štedrý deň
25. december 2011
nedeľa Prvý sviatok vianočný
26. december 2011 pondelok Druhý sviatok vianočný
6. január 2012
piatok Zjavenie Pána (Traja králi)
6. apríl 2012
piatok Veľký piatok
9. apríl 2012 pondelok Veľkonočný pondelok
1. máj 2012
utorok Sviatok práce
8. máj 2012
utorok Deň víťazstva nad fašizmom
Pamätné dni
9. september 2011
piatok Deň obetí holokaustu a rasového násilia
19. september 2011 pondelok Deň vzniku Slovenskej národnej rady
6. október 2011
štvrtok Deň obetí Dukly
27. október 2011
štvrtok Deň černovskej tragédie
28. október 2011
piatok Deň vzniku samostatného Česko-slovenského štátu
29. október 2011
sobota Deň narodenia Ľ. Štúra
30. október 2011
nedeľa Výročie Deklarácie slovenského národa
31. október 2011 pondelok Deň reformácie
Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú
30. december 2011
piatok
provinciu
25. marec 2012
nedeľa Deň zápasu za ľudské práva
13. apríl 2012
piatok Deň nespravodlivo stíhaných
4. máj 2012
piatok Výročie úmrtia M. R. Štefánika
7. jún 2012
štvrtok Výročie Memoranda národa slovenského
5. júl 2012
štvrtok Deň zahraničných Slovákov
17. júl 2012
utorok Výročie deklarácie o zvrchovanosti SR
4. august 2012
sobota Deň Matice Slovenskej
Pamätné dni sú pracovnými dňami.

Maturitné skúšky
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 13. marca
2012 (utorok),
b. anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk,
taliansky jazyk dňa 14. marca 2012 (streda),
c. matematika dňa 15. marca 2012 (štvrtok),
2. Odporúčané termíny internej časti maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy sa
uskutočnia v čase od 21. mája 2012 do 8. júna 2012.
3. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti
maturitnej skúšky sa uskutoční 17. – 20. apríla 2012 v závislosti od počtu prihlásených
žiakov.
1.

Prijímacie skúšky
1. Škola zverejní kritériá prijímania do 31.3.2012.
2. Prijímacie skúšky denného štúdia na školský rok 2010/2011 sa budú konať na
základe schválených kritérií v dvoch kolách:
1. kolo: 7.5.2011, 10.5.2012
2. kolo: 19.6.2012
Členmi prijímacej komisie sú:
Ing. Loffayová, riaditeľka školy
Ing. Dömötörová, zástupca riaditeľa školy
Mgr. Širková, zástupca riaditeľa školy
RNDr. Bojnáková, vedúca sekcie prírodovedných predmetov
PhDr. Nadežda Kopačková, vedúca sekcie humanitných predmetov

