
Lúče farebného slnka 

Projekt 

 

Informácie o aktivite: oprava oplotenia školského dvora – očistenie a následné natretie 
školského oplotenia; usporiadanie dobrovoľníckej aktivity; oslovenie rodičov a širokej 
verejnosti; oslovenie možných firiem a následné získanie sponzorstva – materiál, financie. 

Informácie o organizácii: Materská škola Park Angelinum je organizácia s právnou 
subjektivitou od roku 2002. Je súčasťou a pekným architektonickým prvkom parku, podľa 
ktorého má svoj názov. V blízkosti materskej školy dominuje ďalšia významná budova - 
základná škola. Náš objekt je v centre mesta a jeho zriaďovateľom je mestská časť Košice - 
Staré Mesto. Z aspektu architektonického riešenia má naša MŠ prízemie a poschodie. 
V týchto priestoroch sa nachádza päť tried, spoločná jedáleň, šatňa, kuchyňa, riaditeľňa, 
kancelária. Dvor pôsobí ako rodinná záhrada s pieskoviskami, hojdačkami, altánmi a rôznymi 
lavičkami. Školský dvor je obľúbeným miestom detí a rodičov, ktorí hlavne v letných 
mesiacoch využívajú jeho priestory na oddych a relaxáciu. 

Pri formulovaní štátneho vzdelávacieho programu zo školského vzdelávacieho programu 
nebola pre nás veľkým  problémom zameranosť školy. Tá je v našej škole evidentná už skoro 
tridsať rokov. Je to obdobie, kedy sme popri Programe výchovy a vzdelávania aplikovali do 
praxe aj prvky pedagogiky M. Montessori. V priebehu tohto obdobia sa zmenilo materiálne 
vybavenie tried a filozofia školy. Triedy sme postupne vybavili didaktickým materiálom a vo 
výchove sme sa začali riadiť krédom: „Pomôž mi, aby som to urobil sám.“ 

Materská škola má päť heterogénnych tried, v ktorých sú deti od 3 do 6 rokov. Rôznorodosť 
veku v triede sa nám osvedčila. Deti si navzájom pomáhajú, sú ohľaduplnejšie, učia sa 
pozorovaním a osobným príkladom.  

Vzťah dieťa – učiteľ je založený na dôvere, láske, vzájomnej úcte. 

Informácie o projekte: estetizácia školského dvora vrátane úpravy oplotenia školského 
dvora – očistenie a nový náter. 

Termín realizácie: od 22.05.2021 

Kontaktná osoba:  Harvanová Dana  - riaditeľka školy; 0903 444 833 

   Vinclerová Marcela – ekonom; 0903 444 833 


