s organizačnými zložkami
GYMNÁZIUM a ZÁKLADNÁ ŠKOLA
tel.č.: 02/43427453; email: riaditelstvo@vdp.sk; web: www.vdp.sk

Organizácia školského roka 2022/2023
I. polrok:
sa začína - 1. septembra 2022 (štvrtok)
vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok)
končí sa 31. januára 2023 (utorok)
II. polrok:
sa začína – 1. februára 2023 (streda)
vyučovanie sa končí 30. júna 2023 (piatok)
Prázdniny
Jesenné
Vianočné
Jarné
Veľkonočné
Letné

Posledný deň
vyučovania pred
začiatkom prázdnin
27. október 2022
(štvrtok)
22. december 2022
(štvrtok)
17. február 2023
(piatok)
5. apríl 2023
(streda)
30. jún 2023
(piatok)

Termín prázdnin
28. október –
31. október 2022
23. december 2022
– 7. január 2023
20. február –
24. február 2023
6. – 11. apríl 2023
1. júl –
31. august 2023

Riaditeľské voľno:
- v čase mimoriadnych situácií
Zápis do 1. ročníka:
14. – 15.4.2023 (piatok a sobota)
Testovanie 5 – 2023
17.5.2023 (streda)
Testovanie 9 - 2023:
22.3.2023 (streda)
4.4.2023 (streda) - náhradný termín
Maturita 2023:
14.3.2023 (utorok) – písomná skúška zo SJL
15.3.2023 (streda) – písomná skúška z cudzích jazykov
16.3.2023 (štvrtok) – písomná skúška z matematiky
ústna skúška – podľa pokynov OÚ odbor školstva
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Začiatok
vyučovania po
prázdninách
2. november 2022
(streda)
9. január 2023
(pondelok)
27.február 2023
(pondelok)
12. apríl 2023
(streda)
4. september 2023
(pondelok)

Hodnotiace a klasifikačné porady:
štvrťročná - 14. novembra 2022 (pondelok)
polročná – 23. januára 2023 (pondelok)
trištvrťročná - 3. apríla 2023 (pondelok)
koncoročná pre VIII.OA – dátum doplníme podľa ústnej časti MS
koncoročná - 21. júna 2023 (streda)
Pracovné porady:
podľa potreby
Duchovné cvičenia pre zamestnancov:
Jar 2023
Duchovné obnovy pre žiakov:
raz za rok
Ďalšie porady:
25. augusta 2022 (štvrtok) o 10.00 - úvodná pracovná porada
júl 2023 – záverečná hodnotiaca porada
Gremiálna porada riaditeľa školy:
7.9.2022, 5.10.2022, 9.11.2022, 7.12.2022, 11.1.2023, 8.2.2023, 8.3.2023, 19.4.2023, 10.5.2023, 7.6.2023,
mimoriadne porady podľa aktuálnej potreby
Porady riaditeľov katolíckych škôl na ABÚ:
Pracovné porady sa uskutočnia podľa pokynov AŠÚ (vždy vo štvrtok) a budú vopred oznámené.
Zasadnutia PK a MZ:
august 2022 - aktualizácia úloh školského roka - PK a MZ
november 2022 – zasadnutie PK a MZ
január 2023 - zasadnutie PK a MZ
február 2023 – príprava zápisu, hodnotenie 1. polroka - zasadnutie PK a MZ
máj 2023 - príprava Vincentínskej olympiády, zasadnutie PK a MZ
jún 2023 - príprava úväzkov, plánov, zhodnotenie školského roka - PK a MZ
Rodičovské združenie:
8. septembra 2022 (štvrtok) - triedne aktívy 1. ročník ZŠ
12. septembra 2022 (pondelok) - triedne aktívy
21. novembra 2022 (pondelok) - konzultačný deň
13. januára 2023 (pondelok) - triedne aktívy
17. apríla 2023 (pondelok) - konzultačný deň
5. júna 2023 (pondelok) - triedne aktívy
Cirkevné sviatky a sviatky slávené zriaďovateľom:
5. septembra 2022 (pondelok) - Veni Sancte
27. septembra 2022 (utorok) – sv. Vincent de Paul
2. novembra 2022 (streda) – pamiatka zosnulých (účasť podľa rozhodnutia vyučujúceho)
8. decembra 2022 (štvrtok) – Nepoškvrnené počatie Panny Márie
22. februára 2023 (streda) – Popolcová streda
18. mája 2023 (štvrtok) - Nanebovstúpenie Pána
8. júna 2023 (štvrtok) - Najsvätejšie Kristovo telo a krv (Božie Telo)
29. júna 2023 (štvrtok) – Te Deum, sv. Petra a Pavla
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Poznámky:
1) V prípade, že cirkevný sviatok je v deň školského vyučovania, škola ho slávi bohoslužbou o 8.30 hod. v
kostole sv. Vincenta de Paul a ďalším spoločným školským programom.
2) Pri čítaniach na školských sv. omšiach sa žiaci riadia vopred určeným rozpisom.
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