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Z histórie až po súčasnosť...  
- so stavbou účelovej budovy materskej školy sa začalo v roku 1950, slúžiť svojmu účelu začala v roku   

   1955, v súčasnosti je najstaršou materskou školou v Prešove 

- pripomenuli sme si 50. výročie založenia školy 

- od svojho založenia fungovala škola ako trojtriedna s celotýždennou starostlivosťou s počtom detí 95 

- v roku 1959 bola zriadená štvrtá trieda a učiteľky boli rozdelené podľa kvalifikácie do dvoch skupín:  

   na učiteľky a pomocné vychovávateľky 

- v šk. r. 1965/66 materskú školu navštevovalo 150 detí (päťtriedna MŠ), z toho 16 detí bolo v celotýždennej  

   starostlivosti 

- od roku 1965 bola materská škola zaradená medzi cvičné materské školy 

- v súčasnosti je naša materská škola päťtriedna (jedna trieda - domček pre 2 r. deti) a patrí medzi  

   štandardné materské školy s tým, že zohľadňujeme a využívame lokalitu, podmienky a personálne  

   zloženie školy 

- prioritou všetkých zamestnancov je spokojnosť, príjemná atmosféra a prostredie stimulujúce deti  

  k poznávaniu a aktívnemu prežívaniu všetkých činností v našej materskej škole  
 

 

V čom spočíva jedinečnosť našej materskej školy... 

- sme certifikovanou Zelenou školou  
- v rodinnom charaktere školy, kde v hlavnej budove sú štyri triedy: 1. tr.- Slnečnice, 2. tr.- Srdiečka,  

   3. tr.- Myšky, 4. tr.- Slniečka. Zvláštnosťou je 5. trieda - Domček, ktorá je umiestnená mimo hlavnej  

   budovy a navštevujú ju aj 2-ročné deti. Výhodou pre tieto deti je, že nie sú rušené nikým a ničím  

   a v domčeku majú svoj malý svet 

- v priestrannej záhrade s funkčnými pieskoviskami pre každú triedu, s dreveným vláčikom, preliezkami,  

   ovocnými stromami a dostatočne veľkým priestorom pre každého 

- v polohe v centre mesta (Pavlovičovo námestie - Námestie 1. mája) 

- v tradičných akciách školy: napr. Šarkaniáda, Pálenie Moreny, Rozprávkový deň, Zimná a letná  

   olympiáda, Karneval, Hľadanie pokladu, Snehuliacky deň, Farebný týždeň Zeme, Majáles, Koncoročná  

   opekačka v záhrade spojená s vystúpením detí... 

- v rozširovaní bežných denných aktivít školy formou projektov, aktivít a krúžkov: PIERKO - ľudový súbor,  

   JABĹČKO - rytmika a  pohyb, STONOŽKA - environmentálny projekt, Lupienok - hudobno-dramatický  

   projekt, Ako žmurká semafor - dopravný projekt, Maľované JABĹČKO, Zdravé JABĹČKO, Regionálne  

  JABĹČKO, Zelená škola, krúžky anglického a nemeckého jazyka,UNICEF,etwining...... 

- sme zaradení do siete škôl "Škola podporujúca zdravie", v rámci tohto projektu sme prevádzali celoročné  

   aktivity: napr. Zdravý úsmev, Evička nám ochorela,   

- v spolupráci s Fakultou zdravotníctva (ŠPZ) a Pedagogickou fakultou 

- vydávame školský časopis Jabĺčko 


