Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

O R G A N I Z Á C I A školského roka 2018/2019
Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018
(pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 4. septembra 2018 (utorok). Školské
vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok). Školské
vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna
2019 (piatok).
Prázdniny
jesenné
vianočné
polročné
jarné
veľkonočné
letné

Posledný deň vyučovania
pred začiatkom prázdnin
30. október 2018
(utorok)
21. december 2018
(piatok)
31. január 2019
(štvrtok)
22. február 2019
(piatok)
17. apríl 2019
(streda)
28. jún 2019
(piatok)

Termín prázdnin
31. október
– 2. november 2018
23. december 2018
– 7. január 2019
1. február 2019
(piatok)
25. február
– 1. marec 2019
18. apríl
– 23. apríl 2019
1. júl
– 31. august 2019

Začiatok vyučovania
po prázdninách
5. november 2018
(pondelok)
8. január 2019
(utorok)
4. február 2019
(pondelok)
4. marec 2019
(pondelok)
24. apríl 2019
(streda)
2. september 2019
(pondelok)

V školskom roku 2018/2019 bude v období školského vyučovania spolu 189 vyučovacích
dní, 44 sobôt a nediel, 24 dní školských prázdnin (z ktorých 7 dní pripadne na sviatky) a ďalšie
2 voľné dni sviatkov. Obdobie letných školských prázdnin bude trvať 62 dní.
Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2018 sa uskutoční 21. novembra
2018 (streda) vo všetkých ZŠ SR z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.
Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre
žiakov s mentálnym postihnutím. Cieľom testovania je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí
a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania.
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ pod názvom Testovanie 9-2019 sa
uskutoční dňa 3. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.
Náhradný termín konania Testovania 9-2017 sa uskutoční dňa 16. apríla 2019 (utorok).
Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného
vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na SŠ.
Za prípravu a metodické riadenie priebehu Testovania 5 a 9 zodpovedá NÚCEM a za jeho
organizačné zabezpečenie zodpovedá riaditeľ školy.
Informácie o Testovaní 5-2018 a Testovaní 9-2019 sú zverejnené na www.nucem.sk

