
Naša vízia: 
“Múdre a šťastné deti s úctou 

k sebe a svetu okolo nás”.

ZŠ Park Angelinum 
Košice

Dúhové kráľovstvo



radi by sme Vám pomohli v procese výberu školy, ktorá sa stane sprievodcom 
školského vzdelávania Vášho dieťaťa. Z dôvodu epidemiologických obmedzení 
sme  pripravili niekoľko možností ako získať dôležité informácie nielen 
o Dúhovom kráľovstve- ZŠ Park Angelinum 8, Košice.
Účasť na všetkých ponúkaných aktivitách je dobrovoľná a nie je podmienkou 
zápisu, ani prijatia do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023.
Svoj záujem je potrebné vyjadriť prostredníctvom elektronického dotazníka, 
ktorý nájdete na webovej stránke www.zspa.sk do 4. 2. 2022. Po tomto 
termíne môžete svoj dodatočný záujem nahlásiť na marusakova@zspa.sk.
Vedenie školy postupne kontaktuje rodičov s podrobnosťami priebehu aktivít, 
o ktoré prejavia záujem v doručenom dotazníku. 

1. Zoznámte sa - Dúhové kráľovstvo Park Angelinum- 
Škola s rozumom aj srdcom v 21.storočí
Tri online stretnutia rodičov s vedením, pedagógmi a odborníkmi školy. 
Získate dôležité informácie a odpovede na otázky, ktoré najčastejšie zaujímajú 
rodičov budúcich prváčikov. 

 Prvé stretnutie: 16. 2. 2022 (streda) o 16:15 hod 
Téma: Inovácie a rešpektujúce školské prostredie 
Bližšie predstavenie používaných inovácií vo vzdelávaní - Vysoko efektívne 
učenie (VEU), Hejného matematika (HM), Comenia Script (CS). Rozvoj 
životných zručností ako nástroj prevencie rizikového správania nielen 
v školskom prostredí. Preventívne školské programy budujúce priaznivú 
školskú klímu. 

 Druhé stretnutie: 18. 3. 2022 (piatok) o 16:15 hod 
Téma: Školská zrelosť a príprava na vstup do školy 
Stretnutie so školskou psychologičkou a školskou špeciálnou pedagogičkou 
k problematike, školskej zrelosti tzn. čo by mal vedieť predškolák pred 
nástupom do školy a ako ho pripraviť na dôležitú zmenu v jeho živote. 
Informácie k realizácii adaptačného obdobia v podmienkach ZŠ Park 
Angelinum. Odpovede na otázky a praktické rady a tipy pre rodičov.

 Tretie stretnutie: 29. 3. 2022 (utorok) o 16:15 hod 
Téma: Voľnočasové školské aktivity a podmienky zápisu 
Programy a služby školy pre zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov- 
Školský klub detí (ŠKD), Centrum voľného času (CVČ), Jazyková škola (JŠ).
Odpovede na otázky k priebehu zápisu do 1. ročníka

2. Malá škola školáčika
Krátke zábavné online stretnutia detí a ich rodičov s pani učiteľkami. 
Ich počet a podmienky budú upresnené na základe zisteného záujmu 
rodičov. Zahrajte sa spolu s deťmi a spoznajte tajomstvá čísel, písmen 
a ešte oveľa viac. 
Termín: február - marec 2022

3. Individuálna prehliadka školy
Podľa organizačných možností školy a aktuálnych epidemiologických 
opatrení po dohode s vedením školy. 
Termín: január - marec 2022

4. Individuálna konzultácia so školskou psychologičkou, školskou 
špeciálnou pedagogičkou
Nezáväzná konzultácia s možnosťou overenia školskej zrelosti dieťaťa 
a odporúčaním riešení prípadných ťažkostí pri príprave na plnenie povinnej 
školskej dochádzky.
Termín: marec - máj 2022

Pre viac informácií navštívte aj webovú 
stránku školy www.zspa.sk. V prípade otázok 
kontaktujte 
pani zástupkyňu pre 1. st. 
Mgr.Marušákovú marusakova@zspa.sk, 
pani riaditeľku 
Mgr.Brédovú bredova@zspa.sk
Tešíme sa na Vás. 

Vážení rodičia budúcich 
prváčikov,



Zápis do 1. ročníka šk. roka

Povinný zápis do 1.ročníka v škols. roku 2022/2023 platí pre deti narodené: 
od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.
Obvod ZŠ Park Angelinum 8, Košice tvoria ulice:
Bačíkova, Biela, Bocatiova, Czambelova, Čsl. armády, Festivalove 
námestie, Františkánska, Garbiarska, Gorkého, Hviezdoslavova, Hradbová, 
Chalupkova, Jarná, Jesenná, Jilemnického, Komenského okrem 46- 52, 
41-71, Komenského park, Mäsiarska, Moyzesova, Námestie Maratónu mieru, 
Pajorova, Park Angelinum, Pri jazdiarni, Slovenskej jednoty 1-15, Strojárenská, 
Univerzitná, Zbrojničná, Zimná

Pozn. V súlade s §20 šk.zákona 245/2008 Z.z. riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne 
prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu 
v školskom obvode spádovej školy.

Termín zápisu pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice: 
1. apríla - 2. apríla 2022. 

Administrácia zápisu dieťaťa do 1.ročníka bude upresnená podľa 
epidemiologickej situácie a podmienok určených MŠVVaŠ SR.

Informácie k zápisu budú priebežne aktualizované na www.zspa.sk.

Kontakty:

Mgr.Renáta Brédová  
- riaditeľka školy  
bredova@zspa.sk 

Mgr.Miroslava Marušáková 
- zástupkyňa riad. pre 1. st. 
marusakova@zspa.sk 

RNDr.Mária Priščáková  
- zástupkyňa riad. pre 2. st. 
priscakova@zspa.sk

055/6335430


