
      

 

 
 

Termíny hodnotiacich a klasifikačných rád 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Maturity 2015 

 Riadny termín:  

 

1. slovenský jazyk a literatúra - 17. marca 

2015 (utorok) 

2. anglický, nemecký, ruský, francúzsky, 

španielsky, taliansky jazyk - 18. marca 

2015 (streda) 

3. matematika - 19. marca 2015 (štvrtok) 

4. maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský 

jazyk a literatúra - 20. marca 2015 (piatok) 

 

Náhradný termín - 14. – 17. apríla 2015 

Opravný termín - 3. – 8. septembra 2015  

ŠKOLSKÝ DIÁR 2015       

 

Školský rok nie sú len povinnosti. Jeho 

súčasťou sú aj prázdniny, štátne sviatky 

a voľná. Tak, ako je dôležité poznať 

rozvrh hodín, je dobré mať prehľad v 

termínoch prázdnin i ďalších 

dôležitých dátumoch. Preto Vám 

ponúkame diár dôležitých školských 

termínov pre rok 2015. Budeme radi, 

ak tento prehľad bude obľúbeným 

„ťahákom“ pre žiakov aj rodičov.   

                Ing. Vladimír Bajan  

                        starosta  

 

Zápis prvákov  

V petržalských základných školách 

bude prebiehať zápis v piatok 23. 

januára 2015 od 15.00 do 18.00 h a v 

sobotu 24. januára 2015 od 8.00 do 

12.00 h. 

 

Testovanie 9  

Celoslovenské testovanie T9-2015 sa 

uskutoční 15. apríla 2015 (streda) a 

náhradný termín testovania sa 

uskutoční 21. apríla 2015 (utorok).  

Žiaci sú testovaní z predmetov 

matematika, slovenský jazyk a 

literatúra, maďarský jazyk a literatúra, 

ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský 

jazyk a slovenská literatúra.  

Viac informácií získate na: 

http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9 

 

 

PRÁZDNINY A SVIATKY 

 

 
Polročné prázdniny  
2. februára 2015  
školské vyučovanie začína 
3. februára 2015 (utorok)  
 
Jarné prázdniny  
2. - 6. marca 2015 
školské vyučovanie začína  
9. marca 2015 (pondelok)  
 
Veľkonočné prázdniny  
2. - 7. apríla 2015 
školské vyučovanie začína  
8. apríla 2015 (streda) 
 
Sviatok práce 
1. máj 2015 (piatok) 
 
Deň víťazstva nad fašizmom 
8. máj 2015 (piatok) 
 
Letné prázdniny  
1. júla - 31. augusta 2015  
vyučovanie začína  
2. septembra 2015 (streda) 
 
Deň Ústavy SR 
1. september 2015 (utorok) 
 
Sedembolestná Panna Mária  
15. septembra 2015 (utorok) 
 
Sviatok všetkých svätých  
1. november 2015 (nedeľa) 
 
Deň boja za slobodu a 
demokraciu  
17. november 2015 (utorok) 
 
Vianočné prázdniny 
22. december – 7. január 2016 
vyučovanie začína  
8. januára 2016 (piatok) 
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