
 

Organizácia školského roka 2014/2015 
 

 

V súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi  MŠ SR na školský rok 2014/2015 sa 

obdobie školského vyučovania  člení  na prvý a druhý polrok nasledovne: 

 

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

(utorok).  

 

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

 

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

30. júna 2015 (utorok).  

 

4. V školskom roku 2014/2015 bude v období školského vyučovania spolu 187 vyučovacích  

dní, 43 sobôt a nedieľ, 25 dní prázdnin (z ktorých 7 dní pripadne na sviatky) a ďalších  

5 voľných dní sviatkov. Obdobie školských prázdnin (letné prázdniny) bude trvať 62 dní.  

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2014/2015 

 

Prázdniny Posledný deň 

vyučovania pred 

prázdninami 

Termín prázdnin Začiatok 

vyučovania po 

prázdninách 

jesenné 29. október 2014  

(streda)  

30. október –  

31. október 2014  

3. november 2014  

(pondelok)  

vianočné 19. december 2014  

(piatok) 

22.december 2014  

- 7. január 2015  

8. január 2015  

(štvrtok)  

polročné 30. január 2015  

(piatok)  

2. február 2015  

(pondelok)  

3. február 2015  

(utorok)  

jarné 13. február 2015  

(piatok)  

16. február -  

20. február 2015  

23. február 2015  

(pondelok)  

veľkonočné 1. apríl 2015  

(streda)  

2. apríl -  

7. apríl 2015 

8. apríl 2015  

(streda)  

letné 30. jún 2015  

(utorok)  

1. júl 2015-  

31. august 2015  

2. september 2015  

(streda)  

 

TERMÍNY SKÚŠOK 

 

  Talentové skúšky podľa pokynov MŠ SR 

  Prijímacie skúšky podľa pokynov MŠ SR 

  Záverečné skúšky podľa pokynov MŠ SR 

 

 

Maturitná skúška  

 

1. Riadny termín maturitnej skúšky 

-  externá časť  a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom 

roku 2014/2015 v dňoch: 



 17. marca 2015 - slovenský jazyk a literatúra 

 18. marca 2015 - anglický jazyk, nemecký jazyk  

 19.marca  2015 - matematika 

 

 

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

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

2015.  

 

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

skúšky sa uskutoční v termíne 14. – 17. apríla 2015. Dni konania náhradného termínu pre  

jednotlivé predmety stanoví Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len  

„NÚCEM“) na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. apríla 2015.  

 

 

4. Pri hodnotení maturitnej skúšky postupovať podľa Metodického usmernenia k hodnoteniu a 

klasifikácii maturitnej skúšky a k opravným skúškam externej časti, písomnej formy internej 

časti a ústnej formy internej časti maturitnej skúšky zo dňa 24. septembra 2012, ktoré je 

zverejnené na www.minedu.sk  v menu Regionálne školstvo – Výchova a vzdelávanie v 

stredných školách.  

 

 

 

 

 

 

http://www.minedu.sk/

