
Organizácia školského roka 2021/2022 

Vyučovanie: 

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (štvrtok). 
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok). 

2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 
(štvrtok).  

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2021/2022 
 

  
Prázdniny 

Posledný deň vyučovania 
pred začiatkom prázdnin 

 
Termín prázdnin 
  
  

Začiatok vyučovania 
po prázdninách 
  

jesenné 27. október 2021 (streda) 28.október – 29.október 2021 2. november 2021 
(utorok) 

vianočné 22.december 2021 (streda) 23.december 2021–7. január 
2022 

10. január 2022 
(pondelok) 

polročné 3. február 2022 (štvrtok) 4.február 2022 (piatok) 7. február 2022 
(pondelok) 

  
  
  
jarné 
  
  
  

Košický kraj, 
Prešovský kraj 18. február 2022 (piatok) 21.február –25.február 2022 28. február 2022 

(pondelok) 

Bratislavský kraj, 
Nitriansky kraj, 
Trnavský kraj 

25.február 2022 (piatok) 28 február –4.marec 2022 7. marec 2022 
(pondelok) 

Banskobystrický kraj, 
Žilinský kraj, 
Trenčiansky kraj 

4. marec 2022 (piatok) 7.marec –11.marec 2022 14. marec  2022 
(pondelok) 

veľkonočné 13. apríl 2022 (streda) 14.apríl - 19.apríl 2022 20. apríl 2022 
(streda) 

letné 30. jún 2022 (piatok) 1.júl  – 31.august 2022 5. september 2022 
(pondelok) 

 

Maturitná skúška 

1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa 
uskutoční z predmetov: a) slovenský jazyk a literatúra dňa 15. marca 2022 (utorok), b) cudzí jazyk dňa 
16. marca 2022 (streda), 8 c) matematika dňa 17. marca 2022 (štvrtok), d) slovenský jazyk a slovenská 
literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 18. marca 2022 (piatok).  

2. Náhradný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční v termíne     5.-
8. apríl 2022.  

3. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti MS, okrem písomnej formy, jednotlivým SŠ v ich 
územnej pôsobnosti v čase od 23. mája 2022 do 10. júna 2022. (SOŠt v II. termíne od 30.5.2022 do 
3.6.2022) 

Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania: 
V prípadoch potreby mimoriadneho prerušenia obdobia školského vyučovania sa postupuje v zmysle 
ustanovenia § 3 ods. 8 a 9 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského 



roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných 
školách a na jazykových školách. 

 

Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 

 1. termín:  - o odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, 
zručností a nadania: 

▪ 2. 5. 2022 alebo 3. 5. 2022 

- o odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a 
nadania: 

▪ 4. 5. 2022, 5. 5. 2022 alebo 6. 5. 2022 

2. termín: - o odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností 
a nadania: 

▪ 9. 5. 2022 alebo 10. 5. 2022 

- o odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a 
nadania: 

▪ 11. 5. 2022, 12. 5. 2022 alebo 13. 5. 2022 

Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2022.  

 


