Strana 1604

Zbierka zákonov è. 231/2009

Èiastka 82

231
VYHLÁKA
Ministerstva kolstva Slovenskej republiky
z 3. júna 2009
o podrobnostiach o organizácii kolského roka na základných kolách, na stredných kolách,
na základných umeleckých kolách, na praktických kolách, na odborných uèilitiach
a na jazykových kolách

Ministerstvo kolstva Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo kolstva) pod¾a § 150 ods. 6 zákona
è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len
zákon) ustanovuje:
§1
Táto vyhláka upravuje termíny kolských prázdnin
v období kolského vyuèovania a ïalie podrobnosti
o organizácii kolského roka na základných kolách,
na stredných kolách, na základných umeleckých kolách, na praktických kolách, na odborných uèilitiach
a na jazykových kolách (ïalej len kola).
§2
(1) Obdobie kolského vyuèovania (ïalej len vyuèovanie) sa zaèína 2. septembra a konèí sa 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka; èlení sa na prvý polrok a druhý polrok. Prvý polrok sa zaèína 2. septembra
a konèí sa 31. januára nasledujúceho kalendárneho
roka. Druhý polrok sa zaèína 1. februára a konèí sa
30. júna.
(2) Ak 2. september pripadne na piatok, sobotu alebo
nede¾u, vyuèovanie sa zaèína a v nasledujúci pondelok. Ak 30. jún pripadne na sobotu, nede¾u alebo pondelok, vyuèovanie sa konèí u v predchádzajúci piatok.
(3) Ak sa odborná prax alebo umelecká prax vykonáva v období kolských prázdnin pod¾a § 43 ods. 6 zákona, konèí sa vyuèovanie v poslednom mesiaci druhého
polroka v skorom termíne ako 30. júna; termín ukonèenia vyuèovania urèí riadite¾ koly, prièom môe vyuèovanie skráti najviac o taký poèet vyuèovacích dní,
ktorý zodpovedá poètu dní odbornej praxe alebo umeleckej praxe vykonávanej v období kolských prázdnin.
(4) V treom roèníku zdravotníckych tudijných odborov pripravujúcich iakov na výkon zdravotníckeho
povolania a v prvom roèníku pomaturitného kvalifikaèného túdia zdravotníckych tudijných odborov pripravujúcich iakov na výkon zdravotníckeho povolania
sa vyuèovanie v druhom polroku konèí v piatok pred
nástupom na povinnú tvortýdòovú odbornú prax,
ktorá sa zaèína v prvý pondelok po 30. máji.
1

) § 86 Zákonníka práce v znení neskorích predpisov.

(5) V sobotu a v dòoch pracovného pokoja sa na kolách nevyuèuje. Ak sa v období vyuèovania presúvajú
pracovné dni,1) vzahuje sa táto organizaèná zmena aj
na vyuèovacie dni na kolách.
(6) V posledný vyuèovací deò kadého polroka sa vydáva iakom vysvedèenie. V posledných roèníkoch
vzdelávacích programov stredných kôl sa iakom vydáva vysvedèenie v poslednom vyuèovacom dni pred
zaèiatkom závereènej skúky, maturitnej skúky, závereènej pomaturitnej skúky alebo absolventskej
skúky.
§3
(1) Obdobie kolských prázdnin tvoria jesenné
prázdniny, vianoèné prázdniny, polroèné prázdniny,
jarné prázdniny, ve¾konoèné prázdniny a letné prázdniny.
(2) Jesenné prázdniny trvajú dva dni spravidla na
konci mesiaca október.
(3) Vianoèné prázdniny trvajú od 23. decembra do
7. januára nasledujúceho kalendárneho roka vrátane.
Ak pripadne 23. december na utorok, zaèínajú sa vianoèné prázdniny u v pondelok.
(4) Polroèné prázdniny trvajú jeden deò po skonèení
prvého polroka, a to v nadväznosti na najbliiu sobotu
a nede¾u.
(5) Jarné prázdniny trvajú týdeò, spravidla v èase
od druhej polovice februára do prvej polovice marca
tak, aby neboli v tom istom termíne na celom území Slovenskej republiky.
(6) Ve¾konoèné prázdniny trvajú dva dni. Zaèínajú sa
vo tvrtok, ktorý predchádza Ve¾konoènému pondelku,
a konèia sa v nasledujúci utorok.
(7) Letné prázdniny trvajú od skonèenia vyuèovania
v druhom polroku do zaèiatku vyuèovania v novom
kolskom roku.
(8) Ak dôjde v období vyuèovania k nepredvídanej
udalosti, najmä k ivelnej pohrome, energetickej kríze,
epidémii alebo pandémii, alebo k iným závaným udalostiam, pri ktorých môe dôjs k ohrozeniu ivota alebo zdravia detí, iakov alebo zamestnancov kôl a kolských zariadení, môe minister kolstva Slovenskej
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republiky mimoriadne prerui alebo zmeni obdobie vyuèovania v kolách a prevádzku kolských zariadení na nevyhnutný èas.
(9) O mimoriadnom preruení alebo zmene vyuèovania pod¾a odseku 8 informuje ministerstvo kolstva verejnos prostredníctvom hromadných informaèných
prostriedkov.
(10) Poskytnú vo¾no pod¾a § 150 ods. 5 zákona mono
z organizaèných dôvodov alebo prevádzkových dôvodov
len so súhlasom orgánu miestnej tátnej správy v kolstve. Ak ide o cirkevnú kolu, povauje sa za závaný
dôvod umoòujúci poskytnú vo¾no pod¾a § 150 ods. 5
zákona aj významný cirkevný sviatok.
§4
V období kolských prázdnin a poèas dní vo¾na riadi-

Strana 1605

te¾ koly a riadite¾ kolského výchovno-vzdelávacieho
zariadenia pod¾a § 113 písm. a) a c) zákona môu zabezpeèi v spolupráci so zriaïovate¾om pod¾a druhu
koly a miestnych podmienok prevádzku kolského
výchovno-vzdelávacieho zariadenia v èase mimo vyuèovania vrátane pedagogického dozoru; v spolupráci so
zriaïovate¾om a s riadite¾om alebo vedúcim zariadenia
kolského stravovania môu zabezpeèi prevádzku
kolskej jedálne2) okrem dní vo¾na poskytnutých z dôvodu epidémie alebo pandémie.
§5
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 20. júna 2009.

Ján Mikolaj v. r.

2

) § 6 ods. 15, § 9 ods. 15 a § 11 ods. 3 písm. d) zákona è. 596/2003 Z. z. o tátnej správe v kolstve a kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.

