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„Edukácia nie je naplnenie vedra, ale zapálenie ohňa.“
(W. B. Yeats)

Vážení rodičia budúcich prváčikov,

výber základnej školy, ktorá bude niekoľko rokov vašim 
partnerom na ceste za vzdelávaním vášho dieťaťa, je 
mimoriadne zodpovedný a náročný proces. 

Náš Dúhový sprievodca vám ponúka odpovede na často 
kladené otázky rodičov, ktorí majú proces výberu školy za 
sebou. 

Predstavíme vám základné piliere našej školy známej ako 
Dúhové kráľovstvo ZŠ Park Angelinum s pestrou paletou 
aktivít a projektov pre malých aj veľkých „Angelákov“. 

V pohodlí vášho domova vás virtuálne prevedieme 

našimi priestormi a v našom online Pokecníku radi 

zodpovieme aj na vaše ďalšie otázky. 

Tak teda poďme na to ....



„Dobrá správa je - veľa škôl sa dnes mení k lepšiemu, zlá 
správa je, že svet sa mení rýchlejšie ako naše školy. „            

Willard R. Daggett

ZŠ Park Angelinum si uvedomuje naliehavú potrebu 
zmeny v systéme vzdelávania detí pre 21. storočie, a 
preto odvážne vstupuje do inovačných vzdelávacích 
projektov:

1. Vysoko efektívne učenie

2. Hejného matematika

3. Písmo Comenia Script

https://www.zspa.sk/uploads/dokumenty/novinky/2016_2017/prezentacia_skoly/VEU.pdf
https://www.zspa.sk/uploads/dokumenty/novinky/2016_2017/prezentacia_skoly/predstavenie_hejneho_matematiky.pdf
https://www.zspa.sk/uploads/dokumenty/novinky/2016_2017/prezentacia_skoly/comenia_script.pdf


• Vyučovanie anglického jazyka a informatickej výchovy 
od 1. ročníka.

• 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.

• Navýšenie počtu hodín matematiky - rozvoj finančnej 
gramotnosti u žiakov, praktická matematika.

• Navýšenie počtu hodín prírodovedy v 3. roč. - rozvoj 
prírodovednej gramotnosti, environmentálna výchova a 
výchova k zdravému životnému štýlu.

• Navýšenie počtu hodín vlastivedy v 4. roč.

venovaných regionálnej výchove.

Školský vzdelávací program



1. Rozvoj životných zručností a prevencia sociálno

patologických javov:

 Tím trieda - projekt pre žiakov 2. st. zameraný na  

budovanie kvalitných triednych spoločenstiev.

 Dobrovoľnícki patróni - budovanie spolupráce medzi    

žiakmi 1. a 2. st. vytváraním patronátnych tried.

 Rovesnícki mediátori - vytváranie podmienok pre aktívne

zapojenie žiakov do hľadania rešpektujúcich riešení   

konfliktov v školskom prostredí.

 Peer skupina - vzdelávanie mladších žiakov vyškolenou 

skupinou starších žiakov v oblasti zdravého životného 

štýlu.

 Zlatá brána otvorená- podpora dobrovoľníctva,

oceňovanie aktívnych tried Žiackou radou.

Výber našich projektov

http://www.zspa.sk/index.php/skola/projekty/celoskolsky-projekt
http://www.zspa.sk/index.php/skolska-mediacia-2
http://www.zspa.sk/index.php/skola/projekty/peer-skupina


2. Rozvoj komunikačných zručností:

 projekty Erasmus+ KA1, Erasmus+ KA2

- vzdelávanie pedagógov v zahraničí,

- budovanie strategických partnerstiev pre školy -

výmenné pobyty žiakov v zahraničí.

3. Rozvoj podnikateľských zručností:

 projekt iKID- víťazný tím v rámci Slovenska pre rok 

2O15/2016, návšteva Írska.

4. Environmentálne projekty: Zelená škola.

5. Inovačné projekty: 
Vytváranie neohrozujúceho prostredia v podmienkach 
školy - ocenenie Briliantt, 3. miesto.

Viac info: www.zspa.sk

http://www.zspa.sk/index.php/projekt-erasmus
http://www.zspa.sk/index.php/innovative-kid
http://www.zspa.sk/index.php/zelena-skola-2016-2017
http://www.zspa.sk/index.php/news/656/66/Briliantt
http://www.zspa.sk/index.php/skola/projekty/


Malá škola školáčika - zábavné učenie pre budúcich 
prvákov- február, marec, máj.

Číta celá rodina - Zábavné aktivity zamerané na 
popularizáciu čítania v spolupráci s Knižnicou pre deti a 
mládež mesta Košice.

Imatrikulácia prvákov - slávnostná pasovačka do Dúhového 
kráľovstva.

Oslavy učenia - spoločná práca detí a rodičov.

Ámosov deň - zábavné učenie patronátnych tried.

Burza vedomostí - prehliadka žiackych projektov a 
prezentácii.

A ešte oveľa viac nájdete na: www.zspa.sk

Ukážky našich akcií 

http://www.zspa.sk/index.php/gallery/Skola/2015-2016/09-Maj/Mala-skola-skolacika/167
http://www.zspa.sk/index.php/gallery/Skola/2016-2017/02-Oktober/cita-cela-rodina/167
http://www.zspa.sk/index.php/gallery/Skola/2016-2017/02-Oktober/Imatrikulacia-prvakov/167
http://www.zspa.sk/index.php/gallery/Skola/2016-2017/03-November/Oslava-ucenia/167
http://www.zspa.sk/index.php/gallery/Skola/2014-2015/07-Marec/amosov-den/167
http://www.zspa.sk/index.php/gallery/Skola/2015-2016/09-Maj/Burza-vedomosti-Ucenie-nas-bavi/167
http://www.zspa.sk/index.php/skola/organizacia-roka/fotogaleria


Školský klub detí - pre žiakov 1. až 4. ročníka

Centrum voľného času pri ZŠ Park Angelinum Košice-
AngelPark - pestrá ponuka krúžkov v priestoroch školy pre 
žiakov 1. až 9. ročníka

Oslavy 55. výročia školy

Voľnočasové aktivity

Virtuálna prehliadka priestorov školy

http://www.zspa.sk/index.php/skd/fotogaleria-2
http://www.zspa.sk/index.php/kruzky
http://www.zspa.sk/uploads/dokumenty/novinky/2015_2016/Jun/55.vyrocie_zalozenia_skoly.pdf
http://panoramy_zsparkangelinum.panoramyslovenska.sk/


 Interaktívne systémy v každej triede 1. ročníka 
v šk. r. 2017/2018.

 Moderne a esteticky zariadené triedy, upravené 
spoločné priestory.

 Zrekonštruované priestory toaliet, jedálne, 
telocviční.

 Moderne vybavené prírodovedné laboratórium.

 Zrenovovaná školská záhrada s detským

ihriskom a prírodným altánkom.

A ešte oveľa viac .....

Mohlo by vás zaujímať...



 Deň otvorených dverí 27. 1. 2017 od 15:30 do 
17:30 hod. Pozvánka

 POKECNÍK - elektronická komunikácia 

Mgr. R. Brédová, riad. školy: 

bredova@zspa.sk

Mgr. M. Marušáková, zást. riad. pre 1. st.:

marusakova@zspa.sk

Na Vaše ďalšie otázky radi odpovieme

https://www.zspa.sk/uploads/dokumenty/novinky/2016_2017/prezentacia_skoly/pozvanka_stanovista_DOD_2017.pdf
mailto:bredova@zspa.sk
mailto:marusakova@zspa.sk

