
Základná škola
Park

Angelinum 8

Naša vízia:
„Múdre a šťastné deti s úctou k sebe a svetu okolo nás.“

Kto sme?

 



Sme škola, ktorá ...
• sa snaží v najvyššej možnej miere rozvíjať potenciál svojich žiakov
• individuálnym prístupom k žiakom vytvára podmienky pre  efektívne 
učenie a rozvoj emocionálnej inteligencie
• vďaka dosiahnutým výsledkom patrí do prvej desiatky košických škôl
• vytvára neohrozujúce prostredie, v ktorom majú všetci žiaci 
príležitosti pre svoj ďalší rozvoj
• sa nachádza v pokojnej časti  centra mesta s možnosťami zdravého
a bezpečného pohybu našich žiakov.  

Naše hlavné ciele:
• Bezpečné a inšpirujúce prostredie pre všetky deti
• Vytváranie podmienok efektívneho učenia
• Rozvoj životných zručností 
• Prepojenie školy so životom

Kam smerujeme?
• k inováciám vyučovacích metód a foriem práce, 
• k ďalšej modernizácii podmienok vyučovania, 
• k aktívnemu zapájaniu do rozvojových projektov, 
• k neustálemu 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
• Zmysluplné hranice pravidiel správania sa
• Kvalitný školský vzdelávací program
• Otvorený systém sebahodnotenia práce školy



Naše aktivity:
• Malá škola školáčika (krátke stretnutia budúcich prváčikov v škole) 
• Imatrikulácia (pasovanie prváčikov na pážatká Dúhového 
kráľovstva)
• Rytiersky turnaj (zábavné preverovanie životných zručností 
druhákov)
• Rozprávková noc v škole (skúška odvahy a priateľstva pre žiakov 3. 
ročníka)
• Kráľovská rozlúčka (veselá rozlúčka štvrtákov s Dúhovým 
kráľovstvom) •  Amosov deň (žiaci 2. stupňa v úlohe učiteľov mladších 
kamarátov)
• Číta celá rodina a Literárny festival (celodenné zábavné aktivity 
spojené s čítaním a propagáciou čítania)
• Oslavy učenia (spoločná práca detí a rodičov, tvorivé dielne)
• Kurz korčuľovania (pre žiakov 1. a 2. ročníka)
• Plavecký kurz (pre žiakov 3. ročníka)
• Akadémia Mateja Tótha (športové činnosti pre žiakov 2. ročníka na 
profesionálnej úrovni s licencovaným trénerom)
• a kopec ďalších aktivít ...



Na prvom stupni ponúkame:

DÚHOVÉ  KRÁĽOVSTVO (projekt pre 1.-4. ročník)

• využíva inovačný vzdelávací program Vysoko efektívne učenie (VEU) 
pri zavádzaní neohrozeného prostredia žiakov rozvojom dôležitých 
životných zručností.

• cielenými aktivitami sa postupne nacvičujú,  rozvíjajú a hodnotia 
vybrané  životné zručností ako sú aktívne počúvanie, nevysmievanie 
sa a úcta, najlepší osobný výkon, pravdivosť, priateľstvo, starostlivosť, 
trpezlivosť, zodpovednosť ...

• učenie je zmysluplné, prepojené so skutočným životom a poskytuje 
príležitosti pre možnosť výberu úloh, činností a aktivít

• v triede je vytvorená pokojná a priateľská atmosféra, zámerne sa 
rozvíja tvorivosť detí a ich sebaúcta

• dodržiavajú sa triedne pravidlá a dohody

• uplatňuje sa spolupráca a kooperatívne učenie

Prvý ročník - Rok dúhy
• Aktiv.počúvanie • Dôvera • Najlepší osobný výkon
• Nevysmievanie sa • Pravdivosť
Ročníková akcia: Imatrikulácia 

Druhý ročník - Rok rytierov
• Priateľstvo • Vytrvalosť • Spolupráca • Hrdosť
Ročníková akcia: Rytiersky turnaj 

Tretí ročník - Rok kráľovských správcov
• Odvaha • Zvedavosť • Iniciatívnosť • Zodpovednosť • Riešenie 
problémov
Ročníková akcia: Rozprávková noc

Štvrtý ročník - Rok kráľov
• Organizácia • Nápaditosť • Zdravý rozum
Ročníková akcia: Kráľovská rozlúčka



HEJNÉHO  MATEMATIKA od 1. ročníka

• je metóda vyučovania matematiky orientovaná na budovanie 
myšlienkových schém
• na rozdiel od tradičnej výučby je matematika profesora Hejného 
postavená na myšlienke, že dieťa má objavovať a hľadať riešenie úloh 
• Učiteľ necháva riešenie príkladu na žiaka, neradí mu, nediktuje 
mu postup - zadá úlohu, deti začnú pracovať a na záver o riešení 
diskutujú. 
• deti objavujú matematiku samé, učia sa myslieť a riešiť problémy 
• na hodine sa veľa hýbu, krokujú, prekračujú geometrické tvary, rátajú 
počet kociek vo vežiach, ktoré postavili ... 
• matematické úlohy sú pre ne úlohy spojené s reálnymi vecami, ktoré 
môžu vidieť a vziať do ruky.

COMENIA  SCRIPT ® 

•  je praktické písané písmo pre deti, ktoré si rodičia v prípade záujmu 
môžu zvoliť ako alternatívu ku klasickému spojitému písmu 
• je jednoduché a moderné, uľahčuje písanie aj dysgrafikom a ľavákom
• má jednoduchú veľkú abecedu, ktorá je deťom veľmi blízka
 viac na www. ucmeradi.sk

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
• nadväzuje na projekt Dúhové kráľovstvo

CVČ AngelPark - Centrum voľného času
pri ZŠ Park Angelinum Košice

• pestrá ponuka krúžkov rôzneho zamerania 
• rešpektuje potreby a možnosti našich detí pod vedením skúsených 
pedagógov  a odborníkov z rôznych oblastí



Čo ponúkame žiakom druhého stupňa:

•  Program Dúha 
Nadväzuje na projekt Dúhového kráľovstva a komplexne rieši 
základnú prevenciu rizikového správania sa žiakov 5. až 9.ročníka. 
V spolupráci s odborníkmi a školenými rovesníkmi – mediátormi sa 
zameriava na oblasť riešenia problémových situácii a  konfliktov, na 
budovanie sebadôvery a sebarozvoj jednotlivca v období dospievania.
• Tím trieda a Zlatá brána otvorená
Projekty, ktoré v spolupráci so Žiackou radou a rodičmi budujú kval-
itné triedne spoločenstvá. Cielenými aktivitami upevňujú rovesnícke 
vzťahy a skvalitňujú spoluprácu školy a rodiny. Dobrovoľníckou 
prácou zlepšujú prostredie a klímu triedy , školy a celej spoločnosti.
• Dobrovoľnícki patróni
Každá trieda 1. stupňa má svoju patronátnu triedu 2. stupňa. 
Počas roka organizujú spoločné akcie a v prípade potreby si vzá-
jomne pomáhajú prekonávať školské problémy.  Program využíva aj 
rovesnícke učenie. Veríme, že aktívni rovesníci, špeciálne pripravovaní 
na túto úlohu, budú pozitívnym príkladom pre mladších žiakov. 
• Erasmus +
Projekt zapája žiakov do medzinárodných aktivít spojených s pria-
mou komunikáciou účastníkov v anglickom jazyku. Prebieha aktívna 
spolupráca so zahraničnými školami (Holandsko, Portugalsko, Litva, 
Poľsko) na tému “Škola môže byť zábavná”. 
 
• Zelená škola 
Zážitkovým učením  sa žiaci učia zodpovedne správať k prírode, for-
muje sa ich aktívny postoj k riešeniu aktuálnych ekologických prob-
lémov napr. odpad, šetrné využívanie prírodných zdrojov.  

• Škola ktorá mení svet        
Sme sa súčasťou siete škôl, ktoré vedú žiakov k aktívnej zodpovednosti 
za svet okolo seba. Zážitkovo ich vzdelávame v témach občianskych 
kompetencií, zdravej tolerancie voči inakosti a kritického myslenia. 



• IT akadémia
        
Cieľom tohto národného projektu, ktorého súčasťou je aj naša škola, je 
vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a 
perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zamer-
aním na informatiku a IKT.

Naše priestory:

• Moderné a bezpečné detské ihrisko 
• Multimediálna jazyková učebňa
• Prírodná učebňa
• Prírodovedné laboratórium 
• 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
• Multifunkčné ihrisko a športové plochy 
 

Viac na www.zspa.sk



Základná škola 
Park Angelinum 8

040 01 Košice
IČO: 35540478              

Kontakt: 055/6335430, 0910 897 648
E-mail: zspa@zspa.sk

Web: www.zspa.sk
www.facebook.com/zsparkangelinum

       
Riaditeľka školy: Mgr. Renáta Brédová

Kontakt: bredova@zspa.sk

Spolupracujeme:

CPPPaP Košice - školský psychológ
a špeciálny pedagóg

Asociácia S.Kovalikovej 
Společnost pro mozgově kompatibilní 

vzdelávaní 
 Mgr. Dušana Bieleszová - odborný garant 

školskej a rovesníckej mediácie
Nadácia pre deti Slovenska

Indícia - vzdelávanie učiteľov
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