
 

Organizácia školského roka 
2020/2021 

 
24. august 2020 /pondelok/                   zasadnutie pedagogickej rady (PR)                                                                       

25. august 2020                                     rozdielové skúšky 

26. august 2020                                     zasadnutie grémia riaditeľky školy  

27. august 2020                                     zasadnutie predmetových komisií 

28. august 2020                                     pracovná porada na mesiac september                                                                            

2. september 2020                  slávnostné otvorenie školského roka 

september 2020                                     zasadnutie žiackej rady k vnútornému poriadku školy                                                                                
                                                               vydanie vzdelávacích poukazov 
                                                               sústredenie podkladov pre štipendiá 
                                                               vstupné testy, cvičná evakuácia 

14. september 2020                               účelové cvičenie (1. a 2. ročník) 

17. september 2020                               zasadnutie Rady RZ, plenárne zasadnutie RZ 
                                                               triedne aktívy RZ  

30. september 2020                               odovzdanie prihlášok k maturitným skúškam                                                                            

30. september 2020                               pracovná porada na mesiac október 

8. - 9. október 2020                             turisticko-rekreačno-spoločenské zasadnutie PR                                                                          

12. október 2020                                    98. výročie založenia školy  

15. október 2020                                    uzavretie prihlášok k maturitným skúškam 

29. október – 30.október 2020               jesenné prázdniny 
                                                               vyučovanie sa začína 2. novembra 2020 (pondelok) 

4. november 2020                                  pracovná porada na mesiac november 

16. november 2020                                imatrikulácia prvákov 

18. – 20. november 2020                       zasadnutia predmetových komisií 

25. november 2020                                zasadnutie PR (štvrťročná klasifikačná porada) 

26. november 2020                                zasadnutie Rady RZ a triedne aktívy RZ 

27. november 2020                                volejbalový turnaj pedagógov 

november 2020                                      Správna voľba povolania 
                                                               Veľtrh VŠ 

2. december 2020                                  pracovná porada na mesiac december 

december 2020                                      inventarizácia 
                                                               DOD 

23. december 2020 - 7. január 2021      vianočné prázdniny  
                                                               vyučovanie začína 8. januára 2021 (piatok) 

11. január 2021                                      pracovná porada na mesiac január 

19. – 21. január 2021                             zasadnutia predmetových komisií 

25. január 2021                                      zasadnutie PR (polročná klasifikačná porada) 

29. január 2021                                      koniec vyučovania v prvom polroku šk. roku 2020/2021 

1. február 2021                                       polročné prázdniny 
                                                                začiatok vyučovania po polročných prázdninách  2. februára 
                                                                2021(utorok)            

3. február 2021                                       pracovná porada na mesiac február                                                       

25. február 2021                                     zasadnutie Rady RZ a triedne aktívy  

február 2021                                           Valentínsky ples  
                                                                lyžiarsky kurz pre žiakov 1.ročníka                                                                   

22. – 26. február 2021                            jarné prázdniny 
                                                               vyučovanie sa začína 1. marca 2021 (pondelok)                                                                    

3. marec 2021                                        pracovná porada na mesiac marec                                                                



10. marec 2021                                      školenie administrátorov k EČ a PFIČ MS 2021 

16. marec 2021                                      EČ a PFIČ zo SJL 

17. marec 2021                 EČ a PFIČ z ANJ, NEJ, FRJ, RUJ  

18. marec 2021                                       EČ z matematiky 

31. marec 2021                                      pracovná porada na mesiac apríl 

1. – 6. apríl 2021                                     veľkonočné prázdniny 
                                                                vyučovanie sa začína 7. apríla 2021 (streda) 

8. – 13. apríl 2021                                   náhradný termín EČ a PFIČ MS 

8.  – 12 apríl 2021                                   zasadnutia predmetových komisií 

14. apríl 2021                                          zasadnutie PR (trištvrťročná  klasifikačná porada) 

22. apríl 2021                                          triedne aktívy RZ 

28. apríl 2021                                          pracovná porada na mesiac máj  

5. máj 2021                                             zasadnutie PR (klasifikačná porada pre 4.ročník) 

7. máj 2021                              rozlúčka so žiakmi 4. ročníka (piatok)                                                                         

máj 2021                                                 prijímacie skúšky do 1.ročníka 
                                                                účelové cvičenie /1. a 2.ročník/ 
                                                                kurz športových aktivít 

17. – 21. máj  2021                   ústna forma internej časti maturitnej skúšky 
                                                               KOŽaZ pre žiakov 3. ročníka 

2. jún 2021                                             pracovná porada na mesiac jún 

14. máj  – 18. máj  2021                        projektový týždeň  

16. – 18. jún 2021                                  zasadnutia predmetových komisií                            

23. jún 2021                                           zasadnutie PR (klasifikačná porada za 2.polrok) 

25. – 26. jún 2021                                   školské výlety 

29. jún 2021                                            Deň GPH 

30. jún 2021 (streda)                             koniec školského roka 2020/2021 
                                                               odovzdávanie vysvedčení                                                                          

1. júl 2021                                              zasadnutie  PR (vyhodnotenie školského roka) 

1. júl 2021 – 31. august 2021                 letné prázdniny 

august 2021                                            zasadnutie Rady školy                                                                               

každý pondelok                                       zasadnutia vedenia školy 

 
 
Michalovce 24. augusta 2020                                                                                                                                                     
                                                                                            Mgr. Katarína Olšavová 
                                                                                                   riaditeľka školy   
 
  
 


