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Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 
2. septembra 2020 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského 

roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).... 

 

  ŠKOLSKý ROK 2020/2021 

  

Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. 
septembra 2020 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa 

končí 29. januára 2021 (piatok). Školské vyučovanie v druhom polroku školského 
roka sa začína 2. februára 2021(utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda). 

  

2.    Školské prázdniny 

Termíny školských prázdnin (okrem materských škôl) v školskom roku 
2020/2021 sú uvedené v tabuľke 

  

  

Prázdniny 

Posledný deň 

vyučovania pred 
začiatkom 
prázdnin 

  

Termín prázdnin 

Začiatok 

vyučovania po 
prázdninách 

jesenné 28. október 2020 

(streda) 

29.  október – 

30.  október 2020 

2. november 2020 

(pondelok) 

vianočné 22. december 2020 

(utorok) 

23. december 
2020 

– 7. január 2021 

8. január 2021 

(piatok) 

polročné 29. január 2021 

(piatok) 

1. február 2021 

(pondelok) 

2. február 2021 

(utorok) 



  

  

  

jarné 

Banskobystrický 
kraj, Žilinský kraj, 

Trenčiansky kraj 

12. február 2021 

(piatok) 

15. február – 

19. február 2021 

22. február 2021 

(pondelok) 

Košický kraj, 

Prešovský kraj 

19. február 2021 

(piatok) 

22. február – 

26. február 2021 

1. marec 2021 

(pondelok) 

Bratislavský kraj, 
Nitriansky kraj 

Trnavský kraj 

26. február 2021 

(piatok) 

1. marec – 

5. marec 2021 

8. marec 2021 

(pondelok) 

veľkonočné 31. marec 2021 

(streda) 

1. apríl – 

6. apríl 2021 

7. apríl 2021 

(streda) 

Letné 30. jún 2021 

(streda) 

1. júl – 

31. august 2021 

2. september 
2021 

(štvrtok) 

  

  

  

3.    Celoslovenské testovanie žiakov základných škôl 

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka 

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 2021 alebo T5 2021) sa uskutoční 19. 

mája 2021 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk 
a literatúra (okrem ZŠ  s vyučovacím  jazykom  maďarským)  a maďarský  jazyk  a 
literatúra  (na  ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským). Na testovaní sa zúčastnia 

všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov 
pre žiakov s mentálnym postihnutím.Tematické okruhy a špecifikáciu testov NÚCEM 
zverejní v septembri 2020. Všetky informácie budú dostupné 
na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne- merania/testovanie-5. 

 

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5
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