ORGANIZAČNÉ POKYNY MŠVVaŠ SR
NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023
1 Organizácia školského roka
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 150
ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) a vyhlášky
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z o podrobnostiach o organizácii
školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách,
na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších
predpisov vydáva nasledovné pokyny k organizácii školského roka 2022/2023.

1.1 Obdobie školského vyučovania
a. Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022
(pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023
(utorok).
b. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2023 (stredu)
a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

1.2 Školské prázdniny
Termíny školských prázdnin (okrem materských škôl) v školskom roku 2022/2023 sú uvedené
v Tabuľke 1 a termíny školských prázdnin na školské roky 2023/2024 a 2024/2025 sú v Prílohe 1.
Tabuľka 1
Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/2023
Prázdniny

jesenné

Posledný deň
vyučovania pred
Termín prázdnin
začiatkom prázdnin
27. október 2022
(štvrtok)

28. október –
2. november
31. október 2022 2022
(streda)

22. december 2022 23. december
vianočné
(štvrtok)
2022
– 7. január 2023
Bratislavský kraj, Nitriansky 17. február 2023 20. február –
kraj, Trnavský kraj
(piatok)
24. február 2023
jarné

Banskobystrický kraj,
24. február 2023
Žilinský kraj, Trenčiansky
(piatok)
kraj
Košický kraj, Prešovský kraj 3. marec 2023
(piatok)

Začiatok
vyučovania po
prázdninách

9. január 2023
(pondelok)
27. február 2023
(pondelok)

27. február –
3. marec 2023

6. marec 2023
(pondelok)

6. marec –
10. marec 2023

13. marec 2023
(pondelok)

veľkonočné

5. apríl 2023
(streda)

6. apríl –
11. apríl 2023

12. apríl 2023
(streda)

Letné

30. jún 2023
(piatok)

1. júl –
31. august 2023

4. september
2023
(pondelok)

Prevádzka materských škôl sa počas školských prázdnin bude zabezpečovať v súlade
s informatívnym materiálom Materská škola a školské prázdniny.
Prevádzka každej MŠ zaradenej v sieti škôl a školských zariadení SR, bez ohľadu na jej
zriaďovateľa, sa počas mesiacov júl a august preruší nepretržite najmenej na tri týždne.

2 Celoslovenské testovanie žiakov základných škôl
Na základe § 155 zákona č. 245/2008 Z. z. sa v školskom roku 2022/2023 uskutoční externé
testovanie žiakov piateho ročníka (Testovanie 5) a deviateho ročníka základných škôl (Testovanie
9), ktorého sa môžu zúčastniť aj žiaci podľa § 97 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. Testovania 9 sa
podľa § 155 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. zúčastnia aj žiaci 4. ročníka gymnázií a tanečných
konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným
vzdelávacím programom prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy.
Celoslovenské testovania žiakov základných škôl (Testovanie 5 a Testovanie 9) sa uskutočnia
v termínoch podľa Tabuľky 2.
Tabuľka 2
Prehľad termínov Testovanie 9 (T9) a Testovanie 5 (T5) 2023
Testovanie
Testovanie 9
riadny termín
Testovanie 9
náhradný
termín
Testovanie 5

Termín
22. 3. 2023
(streda)
23. 3. 2023
(štvrtok)
4. 4. 2023
(štvrtok)
5. 4. 2023
(piatok)
17. 5. 2023
(streda)

Predmet
matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk
a literatúra*
slovenský jazyk a slovenská literatúra*, ukrajinský jazyk
a literatúra**
matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk
a literatúra*
slovenský jazyk a slovenská literatúra*, ukrajinský jazyk
a literatúra**
matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk
a literatúra*

* základná škola s vyučovacím jazykom maďarským **základná škola s vyučovacím jazykom ukrajinským

2.1 Testovanie 9
a. Testovanie žiakov sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem
škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (v školách s vyučovacím
jazykom maďarským) a z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (v školách
s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (v školách s vyučovacím jazykom
ukrajinským), Tabuľka 2.
b. Testovanie žiakov sa uskutočňuje podľa vzdelávacích štandardov Štátneho vzdelávacieho
programu pre základné školy, vzdelávacích štandardov pre 1. – 4. ročník gymnázií s osemročným

vzdelávacím programom a pre 1. ročník gymnázií s päťročným vzdelávacím programom Štátneho
vzdelávacieho programu pre gymnáziá a sleduje ich obsahovú a výkonovú zložku.
c. Prihlasovanie žiakov na Testovanie 9 sa uskutoční v termíne 14. až 30. novembra 2022.
d. Informácie o Testovaní 9.

2.2 Testovanie 5
a. Testovanie žiakov sa uskutoční vo všetkých základných školách z predmetov matematika,
slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a maďarský́ jazyk
a literatúra (v ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským), Tabuľka 2.
b. Testovanie žiakov sa uskutočňuje podľa vzdelávacích štandardov pre 1. – 5. ročník štátneho
vzdelávacieho programu pre prvý a pre druhý stupeň ZŠ a sleduje jeho obsahovú a výkonovú
zložku.
c. Prihlasovanie žiakov na Testovanie 5 sa uskutoční v termíne 14. – 30. november 2022.
d. Informácie o Testovaní 5.

2.3 Externé testovanie na získanie nižšieho stredného vzdelania
Ministerstvo školstva zabezpečí v školskom roku 2022/2023 na základe § 155 ods. 1 zákona
č. 245/2008 Z. z. externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania (ďalej len
„externé testovanie“), ktorého sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré dosiahli primárne vzdelanie
a skončili povinnú školskú dochádzku.
a. Obsah externého testovania a kritériá úspešného absolvovania externého testovania zverejní
na svojom webovom sídle ministerstvo školstva do 31. októbra 2022.
b. Žiadosť sa podáva orgánu miestnej štátnej správy v školstve najneskôr do 30. novembra 2022.
c. Externé testovanie sa uskutoční v dňoch 22. marec – 24. marec 2023.
d. Ak žiadateľ vykoná externé testovanie neúspešne, môže podať žiadosť o externé testovanie
v opravnom termíne, a to do 30 dní od neúspešného vykonania externého testovania riaditeľovi
tej základnej školy, v ktorej žiadateľ vykonal externé testovanie. Termín a miesto konania
v opravnom termíne sa zverejňuje najneskôr 30 dní pred jeho konaním na webovom sídle
ministerstva školstva a na webovom sídle príslušného RÚŠS. Miesto konania externého
testovania v opravnom termíne určuje príslušný RÚŠS.

2.4 Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3.
ročníkov ZŠ
Na základe § 58 písm. p) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa uskutoční testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov
základných škôl v termíne od 6. 9. 2022 do 28. 10. 2022.
a. Výsledky žiakov zadajú školy v časti ISTŽ, a to najneskôr do 30. novembra 2022.
b. Metodické pokyny pre testovanie, batéria testov, postupy a súvisiace inštruktážne videá.

3 Prijímacie skúšky na stredné školy
na školský rok 2023/2024
Na základe § 66 ods. 5 – 6 a § 68 ods. 1 a ods.4 zákona č. 245/2008 Z. z. sa určujú termíny konania
prijímacích skúšok na stredné školy a zverejnenia výsledkov prijímacieho konania takto:
a. Gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá
Prvý termín
 Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností
a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 2. máj 2023 a v prípade potreby,
vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. máj 2023 a 28. apríl 2023.
 Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností
a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 4. máj 2023 a v prípade potreby,
vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. máj 2023.
Druhý termín
 Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností
a nadania sa určuje na 9. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10.
máj 2023.
 Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností
a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 11. máj 2023 a v prípade potreby,
vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. máj 2023 a 15. máj 2023.
 Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam
uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.),
§ 68 ods. 1.
 Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023
(23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.
Ďalší termín
na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka
okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008
Z. z.). Určuje sa termín 20. jún 2023, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť
21. júna 2023.
 Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam
uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).
 Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023
(23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.
b. Stredné športové školy
Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných
športových školách koná v dvoch fázach:
Prvá fáza – termín overenia športového nadania sa určuje na 21. marec až 14. apríl 2023 pre
všetky druhy športov.
Druhá fáza – termín overenia zdravotnej spôsobilosti sa určuje na 2. máj 2023 a v prípade
potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 28. apríl 2023 a 3. máj 2023 (1. termín) alebo 11. máj
2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. máj 2023 a 15. máj 2023
(2. termín).

4 Záverečná skúška
Na základe § 73 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje ministerstvo školstva termín riadneho
skúšobného obdobia a termín mimoriadneho skúšobného obdobia na vykonanie záverečnej
skúšky takto:
a. Riadny termín skúšobného obdoba na konanie záverečnej skúšky sa určuje od 15. júna 2023
do 30. júna 2023. Ak si to vyžadujú odborné činnosti, ktoré sa overujú záverečnou skúškou,
praktickú časť záverečnej skúšky možno vykonať aj pred 15. júnom, najskôr však vo februári
školského roka 2022/2023.
b. Mimoriadny termín skúšobného obdoba na konanie záverečnej skúšky sa určuje od 18.
septembra 2023 do 29. septembra 2023 alebo od 5. februára 2024 do 16. februára 2024.

5 Maturitná skúška
Na základe § 77 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje ministerstvo školstva riadne, náhradné a opravné
termíny externej časti maturitnej skúšky (ďalej len „EČ MS“) a písomnej formy internej časti
maturitnej skúšky (ďalej len „PFIČ MS“) takto:
a. Riadny termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční od 14. marca 2023 (utorok) až 17. marca 2023
(piatok) z predmetov podľa Tabuľky 3.
b. Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne 6. – 9.
september 2022.
c. Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 3. – 5. apríl
a 12. apríl 2023 a 5. – 8. september 2023.
d. Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne
6. – 9. septembra 2022 a opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční
v termíne 5. – 8. septembra 2023. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí
Národný inštitút vzdelávania mládeže (ďalej len „NIVAM“, ako nástupnícka organizácia NÚCEM)
na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2022, resp. 2023.
e. Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční
v termíne 3. – 27. október 2022.
Tabuľka 3
Prehľad termínov EČ a PFIČ MS 2023
Testovanie

riadny
termín

náhradný
termín

Termín

Predmet

14. 3. 2023

slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a
literatúra

15. 3. 2023

cudzie jazyky

16. 3. 2023

matematika

17. 3. 2023

slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk
a literatúra

6. – 9. 9. 2022*

slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk
a literatúra, cudzie jazyky, matematika, slovenský
jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk
a literatúra

náhradný
termín

3. – 5. 4. 2023
a
12. 4. 2023

slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk
a literatúra, cudzie jazyky, matematika, slovenský
jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a
literatúra

6. – 9. 9. 2022*

slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk
a literatúra, cudzie jazyky, matematika, slovenský
jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk
a literatúra

5. – 8. 9. 2023**

slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk
a literatúra, cudzie jazyky, matematika, slovenský
jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk
a literatúra

opravný
termín

*opravný/náhradný termín pre školský rok 2021/2022; **opravný/náhradný termín pre školský rok
2022/2023

Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej
pôsobnosti príslušné RÚŠS v čase od 22. mája 2023 do 9. júna 2023.

6 Absolventská skúška
Na základe § 79 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. ministerstvo školstva určuje termín riadneho
a termín mimoriadneho skúšobného obdoba na vykonanie absolventskej skúšky takto:
a. Riadny termín skúšobného obdobia na vykonanie absolventskej skúšky sa určuje od 1. júna
2023 do 30. júna 2023. Na hudobnom a dramatickom konzervatóriu absolventské výkony
z profilového predmetu alebo profilových predmetov a na tanečnom konzervatóriu absolventský
výkon z hlavného odboru štúdia možno vykonať aj pred júnom, najskôr však vo februári školského
roka 2022/2023.
b. Mimoriadny termín skúšobného obdobia na vykonanie absolventskej skúšky sa určuje od
11. septembra 2023 do 29. septembra 2023 alebo od 1. februára 2024 do 16. februára 2024.

7 Medzinárodné merania
Slovenská republika sa zapája aj do medzinárodných štúdií na hodnotenie kvality výchovy
a vzdelávania (§ 154 zákona č. 245/2008 Z. z.), ktoré zabezpečuje NIVAM. Príprava hlavných
a pilotných meraní bude prebiehať v mesiacoch september až november 2022, kedy budú tiež
oslovené vybrané základné a stredné školy. Vybraným školám budú poskytnuté všetky potrebné
materiály a pokyny k realizácii merania a všetky súvisiace dotazníky. Školy, ktoré boli príslušným
medzinárodným centrom vybrané do administrácie, sú povinné sa do merania zapojiť a zúčastniť
sa ho (§ 154, ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.).
a. Administrácia hlavného merania medzinárodnej štúdie IEA TIMSS 2023 zameranej na
zisťovanie matematických a prírodovedných vedomostí a zručností žiakov 4. ročníka ZŠ v SR
prebehne v elektronickej podobe v období apríl – máj 2023. Súčasťou výskumu sú aj dotazníky
pre žiakov, rodičov žiakov, riaditeľov a učiteľov vyučujúcich žiakov 4. ročníka zúčastnených škôl.
Informácie o štúdii TIMSS.

b. Administrácia hlavného merania medzinárodnej štúdie IEA ICILS 2023 zameranej na zisťovanie
úrovne vzdelávania žiakov v 8. ročníku školskej dochádzky v oblasti počítačovej a informačnej
gramotnosti (CIL) v SR prebehne v elektronickej podobe v období marec 2023. Súčasťou
výskumu sú aj dotazníky pre žiakov, riaditeľov a učiteľov zúčastnených škôl. Informácie o štúdii
ICILS.
c. Administrácia pilotného merania medzinárodnej štúdie OECD TALIS 2024 monitorujúcej vplyv
vzdelávacej politiky na prácu učiteľov a vyučovanie, ktorá je realizovaná formou on-line
dotazníkového prieskumu učiteľov a riaditeľov škôl ISCED 2 prebehne v elektronickej podobe
v mesiaci február 2023. Informácie o štúdii TALIS.
d. V roku 2021 sa v 60 krajinách sveta uskutočnil piaty cyklus medzinárodného výskumu IEA
PIRLS 2021 (monitorovanie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl).
V decembri 2022 bude zverejnená medzinárodná správa spolu s krátkou správou venovanou
ďalším zisteniam štúdie z pohľadu Slovenska. Informácie o štúdii PIRLS.

8 Súťaže
Ministerstvo školstva na základe § 14 ods. 6 písm. n) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
č. 596/2003 Z. z.“) je vyhlasovateľom alebo spoluvyhlasovateľom súťaží pre deti materských škôl,
žiakov základných a stredných škôl a základných umeleckých škôl. Súťaže sa riadia štatútom alebo
organizačným poriadkami v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR č. 23/2017 o súťažiach.
Informácie o zdrojoch poznania a dát





Zoznam súťaží s finančnou podporou
Organizačné poriadky súťaží
Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
Poznaj slovenskú reč



Pekná maďarská reč



Predmetové olympiády – všetky dôležité informácie k nim a termínovník
Informačná skladačka Zapoj sa do predmetových olympiád a postupových súťaží!

9 Účinnosť
Organizačné pokyny pre školský rok 2022/2023 nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2022.

