
Kto sme? 
 
Sme škola, ktorá sa snaží v najvyššej možnej miere rozvíjať potenciál našich 
žiakov. Individuálnym prístupom k žiakom vytvárame podmienky pre  
efektívne učenie a rozvoj emocionálnej inteligencie. Vďaka dosiahnutým 
výsledkom patríme do prvej desiatky košických škôl. Našim cieľom je 
vytvorenie neohrozujúceho prostredia, v ktorom majú všetci žiaci rovnaké 
príležitosti pre ďalší rozvoj. Nachádzame sa v pokojnej časti  centra mesta 
s možnosťami zdravého a bezpečného pohybu našich žiakov.   
 
Hlavné ciele: 
 

 Bezpečné a inšpirujúce prostredie pre všetky deti 

 Vytváranie podmienok efektívneho učenia 

 Rozvoj životných zručností  

 Prepojenie školy so životom 

Kam smerujeme? 
 
... k inovácii vyučovacích metód a foriem práce, k modernizácii podmienok 
vyučovania, k aktívnemu zapojeniu do rozvojových projektov, k zlepšovaniu 
spolupráce s rodinou, k podpore kreatívnych nápadov pre vytváranie 
obohacujúceho a príjemného prostredia, k participácii žiakov pri 
skvalitňovaní podmienok školského života... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naše pevné piliere 
 

 Skúsený a zanietený pedagogický zbor, ktorý sa chce neustále zlepšovať 
 Zmysluplné hranice pravidiel správania sa 
 Kvalitný školský vzdelávací program 
 Otvorený systém sebahodnotenia práce školy  

 
Školský vzdelávací program ponúka 

 Vyučovanie anglického jazyka a informatickej výchovy od 1.roč. 
 Vyučovanie druhého cudzieho jazyka (ruský/nemecký) od 5.ročníka 
 Navýšenie počtu hodín slovenského jazyka a literatúry- komunikačné 

cvičenia, dramatická výchova a mediálna výchova ako súčasť hodín 
slovenského jazyka v 1.-4.roč., rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov  

 5.-9.roč. 
 Navýšenie počtu hodín matematiky- rozvoj finančnej gramotnosti 

u žiakov 3.-9.ročníka, praktická matematika 
 Navýšenie počtu hodín prírodovedy v 3.roč.  a biológie v 5.-9.roč. - 

rozvoj prírodovednej gramotnosti, environmentálna výchova a 
výchova k zdravému životnému štýlu 

 Navýšenie počtu hodín vlastivedy v 4.roč. venovaných regionálnej 
výchove 

 Rozvoj kritického myslenia a prezentačných schopností 
prostredníctvom navýšenia počtu hodín dejepisu v 5., 6., 8. ročníku 

 Navýšenie počtu hodín informatiky v 5.-9.ročníku- rozvoj počítačovej 
gramotnosti, mediálna výchova a práca s informáciami 

 Výchova k aktívnemu občianstvu navýšením počtu hodín občianskej 
náuky v 8. a 9.roč. 

 Navýšenie počtu hodín geografie v 5.ročníku- environmentálna 
výchova  

 
  



Ukážka našich projektov 

 Dúhové kráľovstvo 
Projekt 1.-4.roč. zameraný na postupný nácvik, rozvoj a hodnotenie vybratých 
životných zručností metodikou Integrovaného tematického vyučovania 
(ITV/VEU). Cielenými aktivitami sú žiaci vedení k dodržiavaniu dôležitých 
sociálnych zručností- aktívne počúvanie, nevysmievanie sa, úcta, najlepší 
osobný výkon, pravdivosť, priateľstvo, starostlivosť, trpezlivosť ....  

 Tím trieda 

Projekt 5.-9.ročníkov zameraný na prevenciu rizikového správania sa žiakov, 
budovanie kvalitných triednych spoločenstiev a iniciatívne estetické 
dotváranie priestorov tried a školy.   

 Rovesnícki mediátori 

Projekt je určený triedam 4.-9. ročníkov. Na základe prejaveného súhlasu 
kolektívu a absolvovaného tréningu Školskej mediácie pracujú v každej triede 
2 žiacki mediátori, ktorí sú nápomocní pri riešení triednych konfliktov.  

 Dobrovoľnícki patróni 

Každá trieda 1.stupňa má svoju patronátnu triedu 2.stupňa. Počas roka 
organizujú spoločné akcie a v prípade potreby si vzájomne pomáhajú 
prekonávať školské problémy.   

 Comenius/ Erasmus  

Projekt v r. 2014 ocenený európskou známkou kvality „eTwinning Quality 
Label“ (eQL). Aktívna spolupráca so zahraničnými školami (Maďarsko, 
Španielsko, Nemecko, Fínsko, Anglicko) na tému "Práca v Európe - 
zamestnania od minulosti do budúcnosti".   

 Zelená škola  

Environmentálna výchova žiakov so zameraním na rekultiváciu školskej 
záhrady. Vytvorenie prírodného jazierka, bylinkovej špirály, založenie 
pestovacích boxov, prírodného sedenia, pocitového chodníka a ďalšia výsadba 
rastlín.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ŠKD- Školský klub detí 
Bohatý výber činností pre žiakov 1.-4.ročníka v čase od 6:00 do 7:30 hod a po 
vyučovaní do 17 hodiny. 
Tvorivé dielne pre deti a rodičov, krátkodobé aj dlhodobé projekty zamerané 
na rozvoj sociálnych zručností a prepojenie školy so životom. Nadväznosť na 
projekt Dúhové kráľovstvo. 
 

CVČ AngelPark- Centrum voľného času pri ZŠ Park Angelinum 
Košice 
Pestrá ponuka krúžkov rôzneho zamerania rešpektujúca potreby a možnosti 
našich detí pod vedením skúsených pedagógov  a odborníkov z rôznych 
oblastí. Školský rok 2014/2015 počet krúžkov 27. 
 
Spolupracujeme: 

 CPPPaP, Karpatská 8 a CŠPP, Bocatiova 1 v oblasti odborného 
poradenstva- školský psychológ a špeciálny pedagóg 

 Asociácia S.Kovalikovej, Bratislava- odborný garant inovačného 
vzdelávacieho modelu ITV/VEU 

 Společnost pro mozgově kompatibilní vzdelávaní, Praha, Bratislava- 
odborný garant programu Rešpektujúcej komunikácie 

 Mgr.Dušana Bieleszová, Bratislava- odborný garant školskej 
a rovesníckej mediácie 

 Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava- oblasť podpory preventívnej 
práce pri predchádzaní problémov a systematické vzdelávanie 
dospelých, ktorí sa venujú deťom. 

 Správa mestskej zelene, Košice a Botanická záhrada, Košice- odborné 
poradenstvo v starostlivosti o školskú záhradu 
 

 

 
  



  Naše priestory: 
 Moderné a bezpečné detské ihrisko  
 Multimediálna jazyková učebňa 
 Prírodná učebňa 
 Školská záhrada s jazierkom a prírodným sedením  
 Všetky triedy s pripojením na internet  
 Interaktívne učebne v každom ročníku 
 Učebne informatickej výchovy 
 Školská knižnica s pravidelne obnovovaným knižničným fondom 
 Zrekonštruované telocvične  
 Školské šatne so samostatnými skrinkami   
 Zrekonštruované toalety  
 Kvalitná a moderná školská jedáleň 
 
Naše aktivity: 
Malá škola školáčika- krátke stretnutia budúcich prváčikov v škole 
Imatrikulácia- pasovačka prváčikov do Dúhového kráľovstva 
Rytiersky turnaj- zábavné preverovanie životných zručností druhákov 
Rozprávková noc v škole- skúška odvahy a priateľstva pre žiakov 
3.ročníka 
Kráľovská oslava- veselá rozlúčka štvrtákov s Dúhovým kráľovstvom  
Amosov deň- žiaci 2.stupňa v úlohe učiteľov mladších kamarátov  
Číta celá rodina- celodenné zábavné aktivity s populárnou literatúrou 
Otvorené hodiny- rodičia na návšteve v triede  
Oslavy učenia- spoločná práca detí a rodičov, tvorivé dielne 
Kurz korčuľovania- pre žiakov 1.a 2.roč. 
Plavecký kurz- pre žiakov 3.ročníka 
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