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  s organizačnými zložkami 

                                 GYMNÁZIUM a ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

                       tel.č.: 02/43427453; email: riaditelstvo@vdp.sk; web: www.vdp.sk 

 
 

Organizácia školského roka 2020/ 2021 
 

I. polrok: 

sa začína - 1. septembra 2020  (utorok) 

                  vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda) 

                  končí sa 29. januára 2021 (piatok) 

 

II. polrok: 

sa začína – 2. februára 2021 (utorok) 

                  vyučovanie sa končí 30. júna 2021 (streda) 
 

 

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 
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) 
 
 

Riaditeľské voľno: 

8.1.2021 z prevádzkových dôvodov 

- v čase mimoriadnych situácií  
 

Zápis do 1. ročníka: 

9. - 10. apríl 2021 (piatok a sobota) 

 

Testovanie 5 – 2021 

19. mája 2021 (streda) 

 

Testovanie 9 - 2021: 

24. marca 2021 (streda) 

14. a 15. apríla 2021 (streda, štvrtok) -  náhradný termín    
 

Maturita 2021: 

16.3.2021 (utorok) – písomná skúška zo SJL 

17.3.2021 (streda) – písomná skúška z cudzích jazykov 

18.3.2021 (štvrtok) – písomná skúška z matematiky 

ústna skúška – podľa pokynov OÚ odbor školstva 

  

SPOJENÁ ŠKOLA SV. VINCENTA DE PAUL 

Bachova 4, Bratislava 

 

mailto:riaditelstvo@vdp.sk
http://www.vdp.sk/
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Klasifikačné porady: 

štvrťročná - 9. novembra 2020 (pondelok) 

polročná – 25. januára 2021 (pondelok) 

trištvrťročná - 12. apríla 2021 (pondelok) 

koncoročná pre VIII.OA – dátum doplníme podľa ústnej časti MS  

koncoročná -  23. júna 2021 (streda) 

 

Pracovné porady: 

podľa potreby 

 

Duchovné cvičenia pre zamestnancov: 

Jar 2021 

 

Duchovné obnovy pre žiakov: 

raz za rok  

 

Ďalšie porady: 

25. augusta 2020 (pondelok) o 10.00 - úvodná pracovná porada 

júl 2021 – záverečná hodnotiaca porada 

 

Gremiálna porada riaditeľa školy:  

2.9., 7.10., 4.11., 2.12., 13.1., 3.2., 10.3., 7.4., 5.5., 2.6., 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 2020 - aktualizácia úloh školského roka, plán práce - PK a MZ 

 november 2020 – zasadnutie PK a MZ  

 február 2021 – príprava zápisu, hodnotenie 1. polroka - zasadnutie PK a MZ 

 máj 2021 - príprava Vincentínskej olympiády, zasadnutie PK a MZ 

 jún 2021- príprava úväzkov, plánov, zhodnotenie školského roka - PK a MZ 

 

Rodičovské združenie: 

21. septembra 2020 (pondelok) - triedne aktívy  

16. novembra 2020 (pondelok) - konzultačný deň 

18. januára 2021 (pondelok) - triedne aktívy 

19. apríla 2021 (pondelok) - konzultačný deň 

7. júna 2021 (pondelok) - triedne aktívy 

 

Cirkevné sviatky a sviatky slávené zriaďovateľom: 

28. septembra 2020 (pondelok) – sv. Vincent de Paul, sv. omša 8:30h 

2. novembra 2020 (pondelok) – sv. všetkých svätých, účasť dobrovoľná 

8. decembra 2020 (utorok) – Nepoškvrnené Počatie Panny Márie 

17. februára 2021 (streda) – Popolcová streda 

13. mája 2021 (štvrtok) -  Nanebovstúpenie Pána 

3. júna 2021 (štvrtok) - Najsvätejšie Kristovo telo a  krv (Božie Telo) 

29. júna 2021 (utorok) – Te Deum, sv. Petra a Pavla 

 

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 (viď príloha č.1, 2 ) . 
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Akcie školy v jednotlivých mesiacoch 
September 

4.9. – VIII.A, VIII.B – púť do Marianky 

28.9. VII.A, VII.B – púť do Marianky 

28.9. IX.A, IV.OA – Cenacolo – duchovná obnova + program prevencie proti drogám 

28.9. Pasovanie prvákov, akcia ŠKD 

“VEDODEŇ“ - mesačný tematický deň pre žiakov 2. stupňa ZŠ** 

 

Október 

Pešia púť do Šaštína pre žiakov VIII.A, VIII.B – 1. októbrový týždeň * 

Exkurzia do planetária v Hlohovci pre žiakov 5. roč. ** 

Holokaust v Seredi – IV.OA, IX.A ** 

Recitačná súťaž Šaliansky Maťko – školské kolo pre 1. stupeň 

Detský čin roka – dlhodobá aktivita 

Slávnostná ceremónia odovzdávania cien absolventom DofE ** 

Aurélium pre žiakov VIII.A, VIII.B a IX.A* 

26. – 28.10. – výmenný pobyt so žiakmi z Dolného Kubína pre ročníky VII.A, VII.B* 

Beseda s MUDr. Hadim z ordinácie Zubka s.r.o - 28.10. – v ang. a špan. jazyku (len pre G)* 

19. – 23.10. – English in action – pre vybraných žiakov ZŠ + IV.OA* 

“VEDODEŇ“ - mesačný tematický deň pre žiakov 2. stupňa ZŠ** 

27.10. – stužková slávnosť VIII.OA 

Matboj * 

 

November 

Od 2. novembra - online predstavenia v angličtine pre žiakov 6, 7., 8. a 9. roč. ZŠ 

9. – 13. 11. IV.OA, VII.OA – festival slobody* 

18.11. návšteva protidrogového centra pre žiakov VIII.A(9:30) a VIII.B(11:00) 

Okresné kolo olympiády v Slovensko jazyku a literatúre – 27.11.* 

Sviečka za nenarodené deti** (október/november) 

Beseda s Knihomoľom (október/november)** 

23. – 27.11. – Týždeň vedy (s možnosťou online prezentácie) 

27.11. – študentský ples 

“VEDODEŇ“ - mesačný tematický deň pre žiakov 2. stupňa ZŠ** 

iBobor** 

 

December 

7.12. sviatok sv. Mikuláša 

10.12. olympiáda z BIO 

11.12. jarmok – akcia ŠKD 

Duchovná obnova pre žiakov 5. roč. ** 

„A Slovo bolo u Boha...“ školské kolo recitačnej súťaže pre 1. stupeň 

„Hviezdoslavov Kubín“ školské kolo recitačnej súťaže pre 2. stupeň 

„Vianočná výzva“ akcia 1. stupňa 

Pytagoriády – školské kolo pre žiakov 3. – 8. roč. 

„Veľkí malým“ – divadelné predstavenie pre žiakov 1. stupňa 

Divadelné predstavenie pre starších žiakov – Christmas – v anglickom jazyku* 

„Adventný večer s rodinami“ – akcia pre žiakov a rodičov IX.A 

„Latka“ 21.12. – celoškolská súťaž žiakov v skoku do výšky 

22.12. - Vianočný jarmok 

 

Január 

Biblická olympiáda – školské kolo** 

Olympiáda v GEO a BIO** 

Vyhodnotenie súťaže „Čitateľský oriešok“ – akcia pre 1. stupeň 
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Návšteva knižnice – žiaci V.OA** 

Návšteva redakcie Denníka N – VI.OA** 

Lyžiarsky výcvik – pre žiakov VII.A, VII.B a V.OA* 

 

Február 

SOČ - študentská konferencia – akcia pre celé G* 

3.2. “VEDODEŇ“ - mesačný tematický deň pre žiakov 2. stupňa ZŠ** 

„Tehlička pre...“ – pôstna aktivita pre žiakov celej školy 

DOD pre škôlkárov* 

Hviezdoslavov Kubín – recitačná súťaž – školské kolo pre 1. stupeň 

 

Marec 

16.3. filmové predstavenie Fatima pre 2. stupeň v slovenčine, pre G v angličtine 

17.3. Riaditeľské voľno pre vybrané ročníky 

22.3. - Deň vody - “VEDODEŇ“ - mesačný tematický deň pre žiakov 2. stupňa ZŠ** 

DOD pre rodičov budúcich prváčikov* 

Matematická olympiáda – okresné kolo* 

22.- 26.3. – „Biela stužka“ 

24.3. v čase Testovania 9 – prednáška, p. Bilík 

základy podnikania pre žiakov 5. roč. (marec/apríl) 

Burza kníh – dlhodobá aktivita 

Beseda s pánom Mrkvičkom – 1. stupeň** 

Zájazd do CERNU* 

 

Apríl 

9.- 10. 4. – zápis do 1. ročníka ZŠ 

11.4. Deň narcisov 

Pytagoriády – organizácia OK 

Filmový večer pre žiakov 5. roč. a vyššie 

22.4. Deň zeme - “VEDODEŇ“ - mesačný tematický deň pre žiakov 2. stupňa ZŠ** 

28. – 30.4. – stredoškolská púť na Staré Hory 

 

Máj 

13.5.- púť do Marianky pre žiakov 6. roč. 

Prvé sväté prijímanie** 

do 17.5. – výmenný pobyt so žiakmi z Dolného Kubína 

18.5. športový deň 

19. 5. - dopravné ihrisko pre žiakov 1. stupňa, (v prípade i ústnych maturít riaditeľské voľno pre 

vybrané ročníky) 

 

Jún 

1.6. Vincentínska olympiáda 

1.6. “VEDODEŇ“ - mesačný tematický deň pre žiakov 2. stupňa ZŠ** 

6. – 11.6. Škola v prírode na Duchonke 

Divadelné predstavenie z SJL** 

Návšteva okresného súdu** 

 

Iné akcie: podľa ponuky 

* akcia sa uskutoční v prípade priaznivej epidemiologickej situácie 

** termín nie je známy 

 


