TRADIČNÉ AKTIVITY organizované oddelením školstva MMK
1) Deň výživy
Termín : október
Svetový deň výživy si 16. októbra pripomínajú ľudia vo viac ako 150 krajinách sveta vrátane
Slovenska. V materských a základných školách si každoročne tento deň pripomínajú
celoškolskými prehliadkami zdravej výživy spojenými s ochutnávkou. Každoročne sa z úrovne
mesta koná celomestský deň, v rámci ktorého sa prezentujú jednotlivé školy výstavkou zdravej
výživy a ocenenie y rúk primátora mesta prevezmú najúspešnejšie zamestnankyne školských
kuchýň s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti výživy.
2) Stretnutie so začínajúcimi učiteľmi
Termín: november
Cieľom je slávnostne privítať a prijať do veľkej školskej rodiny začínajúcich učiteľov
a vychovávateľky - kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, ktorí nastúpili do prvého
pracovného pomeru po ukončení štúdia k 1.septembru 2016 a pôsobia v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.
3) Celomestský metodický deň - výmena skúseností, prezentácia nových, moderných foriem
vzdelávania:
a) učiteľov ZŠ a ŠKD, ZUŠ, CVČ
Termín: február
b) učiteľov MŠ
Termín: február - marec
4) Celomestské oslavy Dňa učiteľov
Termín : marec
Cieľom stretnutia je príležitosť oceniť a poďakovať z úrovne mesta Košice zamestnancom
školstva, ktorí dlhoročne dosahujú so žiakmi výborné výchovno-vzdelávacie výsledky,
mimoriadne úspechy v pedagogickej oblasti, svojimi znalosťami, obetavosťou a
trpezlivosťou formujú človeka a spoločnosť.
5) Festival základných umeleckých škôl
Termín: máj - jún
Cieľom festivalu je prehliadka talentu a nadania detí, žiakov a mladých ľudí v priestoroch
Kasárne/ Kulturpark.
6) Rozlúčka so zamestnancami odchádzajúcimi do dôchodku
Termín : jún
Hlavným cieľom rozlúčky je prejav úcty zriaďovateľa a poďakovanie za celoživotnú prácu
v školstve, emocionálny zážitok a získanie pocitu dobre odvedenej celoživotnej práce.
7) Mesto Košice deťom
Termín : jún
Zámerom mesta Košice je v rámci realizácie projektu každoročne oceniť z úrovne primátora
mesta - ďakovným listom a vecnými cenami - žiakov základných škôl, základných umeleckých
škôl a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.
8) Ocenenie nepedagogických zamestnancov
Termín: júl
Cieľom stretnutia je príležitosť oceniť a poďakovať z úrovne mesta Košice nepedagogickým
zamestnancom školstva, ktorí tiež svojou svedomitou prácou, obetou a trpezlivosťou prispievajú
k formovaní našich detí, žiakov a spoločnosti..

