
Naša vízia: 
“Múdre a šťastné deti s úctou 

k sebe a svetu okolo nás”.

ZŠ Park Angelinum 
Košice

Kráľovstvo AngelparkKráľovstvo Angelpark



radi by sme Vám pomohli v procese výberu školy, ktorá sa stane sprievodcom 
školského vzdelávania Vášho dieťaťa. Aj v tomto roku sme pre Vás 
pripravili niekoľko možností ako získať dôležité informácie nielen o ZŠ Park 
Angelinum- Kráľovstvo Angelpark. 
V šk.roku 2022/2023 sa 20 ročná história Dúhového kráľovstva uzatvára, 
aby sme mohli spolu s budúcimi prváčikmi od septembra 2023 písať nový 
spoločný príbeh o Kráľovstve Angelpark. Naša snaha podporiť rozvoj 
dôležitých životných zručností doteraz prezentovaných farbami dúhy (viď 
Hymna kráľovstva) však pokračuje.
Účasť na všetkých ponúkaných aktivitách je dobrovoľná a nie je podmienkou 
zápisu, ani prijatia do 1.ročníka v školskom roku 2023/2024. 

1. Deň otvorených dverí: 27.1.2023 od 15:30 do 17:30 hod.
Zábavné popoludnie pre budúcich prváčikov a ich rodičov v priestoroch školy. 

2. Informatívne online stretnutie pre rodičov s vedením školy:  
15.2.2023 o 16:15 hod. 
Téma: Princípy školského výchovno vzdelávacieho programu  
• Bližšie predstavenie používaných inovačných metód - Vysoko efektívne  
 učenie (VEU), Hejného matematika (HM), Comenia Script (CS)....  
 a školských projektov. 
• Programy a služby školy pre zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov-  
 Školský klub detí (ŠKD), Centrum voľného času (CVČ), Jazyková škola (JŠ). 
• Odpovede na otázky.

Svoj záujem o účasť na online stretnutí je potrebné vyjadriť prostredníctvom 
elektronickej prihlášky najneskôr do 14.2.2023. Možnosť prihlasovania bude 
priebežne od zverejnenia prihlášky na webovej stránke školy www.zspa.sk

3. Malá škola školáčika: 22.2.2023 a 23.3.2023 o 16:15 hod. 
Krátke zábavné stretnutia detí s pani učiteľkami v triede, kde sa spoločne 
zahrajú s číslami, písmenkami a ešte oveľa viac. 
Záujem o účasť na stretnutiach Malej školy školáčika (1 alebo 2) je potrebné 

vyjadriť prostredníctvom elektronickej prihlášky najneskôr týždeň 
pred plánovaným stretnutím. Možnosť prihlasovania bude priebežne od 
zverejnenia prihlášky na webovej stránke školy www.zspa.sk 

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. 

4. Zápis do 1.ročníka šk.roka 2023/2024
Povinný zápis do 1.ročníka v školskom roku 2023/2024 platí pre deti 
narodené:  od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

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

Termín zápisu pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice: 
14. apríla - 15. apríla 2023.

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

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

Vážení rodičia budúcich 
prváčikov,



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

HYMNA KRÁĽOVSTVA
Obloha nám dúhu núka a nič za to nežiada.

Z kvapiek dažďa a zo slnka sedem farieb ukladá.
Červená je rozdeliť sa a úprimne darovať.

Oranžová úsmev chystá, s dobrým slovom jej ho vráť.
Žltá učí počúvaniu, zelená zas čistote.

Pridaj zdravý pohyb k tomu, silným byť ti pomôže.
Modrá stará sa o krásu izby, domu, námestia.

Indigová múdro radí, dobro od zla rozozná.
S fialovou učíme sa žiť ako jedna rodina.

Naučme sa radosť dávať, dúha opäť ožíva.


