
Informácia o organizácii školského roku 2012/2013. 

 
 Školský rok 2012/2013 sa začína 1. septembra (sobota) 2012 a školské vyučovanie sa začne 3. 

septembra 2012 (pondelok).  

 Mesto Sereď zriaďuje 2 materské školy: na ul. D. Štúra (elokované pracoviská sú na ul. 

Cukrovarskej, ul. Fándlyho, ul. Pažitnej) a na Komenského ul. (elokované pracoviská sú na ul. Podzámskej 

a ul. Murgašovej). Zápis do materských škôl na nový školský rok 2013/2014 bude prebiehať od 15.februára 

2013 do 15. marca 2013. Podmienky pre prijatie detí a termín s miestom prijímania žiadostí zverejnia 

riaditeľky materských škôl. 

 Mesto Sereď zriaďuje základné školy školy: ZŠ Jána Fándlyho, ZŠ Jána Amosa Komenského,  ZŠ 

Pavla Orszgága Hviedoslava. Zápis detí do 1. ročníka na nový školský rok 2013/2014 sa uskutoční v piatok 

18. jan 2013 od 14
00

 hod. do 17
00

 hod. a v sobotu 19. jan. 2013  od   9
00

 hod. do 12
00

 hod.   

 V tomto školskom roku tiež prebehne aj celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl 

(okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2013. Uskutoční 13. marca 2013 (streda) 

z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a 

literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Náhradný termín testovania sa bude 26. marca 2013 

(utorok). 

 Deviataci si prihlášky na stredné školy podávajú riaditeľovi príslušnej základnej školy do 20. 

februára 2013 v prípade, že sa hlásia na strednú školu, ktorá vyžaduje na prijatie skúšky na overenie 

špeciálnych schopností, zručností a nadania – tzv. talentové skúšky. Prihlášky pre ostatné odbory podávajú 

do 10. apríla 2013.  

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2012/2013 
 

Prázdniny Posledný deň 

vyučovania pred 

začiatkom 

prázdnin 

Termín prázdnin Začiatok 

vyučovania 

po prázdninách 

 

jesenné 30. október 2012 

(utorok) 

31. október – 

2. november 2012 

5. november 2012 

(pondelok) 
 

vianočné 

 

21. december 2012 

(piatok) 

24. december 2012 

– 7. január 2013 

8. január 2013 

(utorok) 
 

polročné 31. január 2013 

(štvrtok) 
1. február 2013 

(piatok) 

4. február 2013 

(pondelok) 

 

 

 

 

jarné 

Košický kraj, 

Prešovský kraj 

15. február 2013 

(piatok) 

18. február – 

22. február 2013 

25. február 2013 

(pondelok) 
 

Banskobystrický 

kraj, 

Žilinský kraj, 

Trenčiansky kraj 

22. február 2013 

(piatok) 

25. február – 

1. marec 2013 

4. marec 2013 

(pondelok) 
 

Bratislavský kraj, 

Nitriansky kraj 

Trnavský kraj 

1. marec 2013 

(piatok) 

4. marec – 

8. marec 2013 

11. marec 2013 

(pondelok) 
 

veľkonočné 27. marec 2013 

(streda) 
28. marec – 

2. apríl 2013 

3. apríl 2013 

(streda) 

letné 28. jún 2013 

(piatok) 
1. júl – 

30. august 2013 

2. september 2013 

(pondelok) 

 

Bližšie informácie na webových stránkach škôl. 

www.ms-dsturasered.blog.cz   

www.mskomsered.sk  

www.zsjfsered.edu.sk 

www.zspohsered.edupage.sk 

www.zskomsered.edu.sk  

http://www.ms-dsturasered.blog.cz/
http://www.mskomsered.sk/
http://www.zsjfsered.edu.sk/
http://www.zspohsered.edupage.sk/
http://www.zskomsered.edu.sk/

