
Organiz�cia školsk�ho roka 2010/2011

Školsk� rok 2010/2011 sa zač�na 1. septembra 2010. Školsk� vyučovanie sa zač�na 
2. septembra 2010 (štvrtok). Vyučovanie podľa rozvrhu hod�n sa začne 3. septembra 2010 
(piatok). Školsk� vyučovanie v prvom polroku školsk�ho roka sa konč� 31. janu�ra 2011 
(pondelok). Klasifikačn� porada za prv� polrok sa uskutočn� najsk�r 24. janu�ra 2011 
(pondelok). Školsk� vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. febru�ra 2011 (utorok) a konč� 
sa 30. j�na 2011 (štvrtok). Klasifikačn� porada za druh� polrok sa uskutočn� najsk�r 22. j�na 
2011 (streda). 

Školsk� rok 2010/2011 bude trvať spolu 251 pracovn�ch dn�. 

Pr�zdniny
Posledn� deň
vyučovania 
pred začiatkom 
pr�zdnin

Term�n pr�zdnin
Začiatok 
vyučovania 
po pr�zdnin�ch

jesenn� 28. okt�ber 2010 
(štvrtok)

29. okt�ber –
2. november 2010

3. november 2010 
(streda)

vianočn� 22. december 
2010 (streda)

23. december 
2010 – 7. janu�r 

2011

10. janu�r 2011
(pondelok)

polročn� 28. janu�r 2011 
(piatok)

31. janu�r 2011 
(pondelok)

1. febru�r 2011 
(utorok)

jarn�

Banskobystrick� kraj, 
Žilinsk� kraj, 
Trenčiansky kraj

11. febru�r 2011 
(piatok)

14. febru�r –
18. febru�r 2011

21. febru�r 2011 
(pondelok)

Bratislavsk� kraj, 
Nitriansky kraj,
Trnavsk� kraj

18. febru�r 2011 
(piatok)

21. febru�r –
25. febru�r 2011

28. febru�r 2011 
(pondelok)

Košick� kraj,
Prešovsk� kraj

25. febru�r 2011 
(piatok)

28. febru�r –
4. marec 2011

7. marec 2011 
(pondelok)

veľkonočn� 20. apr�l 2011 
(streda)

21. apr�l –
26. apr�l 2011

27. apr�l 2011 
(streda)

letn� 30. j�n 2011 
(štvrtok)

1. j�l –
2. september 

2011

5. september 
2011 (pondelok)

Pozn�mka: Pr�zdniny s� určen� pre školy okrem matersk�ch šk�l. O organiz�cii v�chovno-
vzdel�vacej činnosti a prev�dzke materskej školy počas školsk�ch pr�zdnin rozhoduje riaditeľ 
v spolupr�ci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje opr�vnen� požiadavky z�konn�ch 
z�stupcov.

Mimoriadne prerušenie obdobia školsk�ho vyučovania

V pr�padoch potreby mimoriadneho prerušenia obdobia školsk�ho vyučovania sa postupuje 
v zmysle ustanovenia � 3 ods. 8 a 9 vyhl�šky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach 
o organiz�cii školsk�ho roka na z�kladn�ch škol�ch, na stredn�ch škol�ch, na z�kladn�ch 
umeleck�ch škol�ch, na praktick�ch škol�ch, na odborn�ch učilištiach a na jazykov�ch 
škol�ch


