
Večer otvorených dverí 

 Prvý Európsky deň rodičov a škôl na národnej úrovni Slovenska sa uskutočnil  

8. októbra 2002 v Bratislave. Vznikol z iniciatívy Európskej asociácie rodičov a škôl, ako aj 

jej zástupcov z 22 členských štátov. V roku 2003 sa začiatkom októbra pod záštitou 

Ministerstva školstva SR a Slovenskej rady rodičovských združení uskutočnili tieto dni 

Európy v školách vo všetkých krajoch SR. Hlavným cieľom podujatia bolo zdôrazniť 

zodpovednosť rodičov za proces výchovy a vzdelávania svojich detí, zviditeľniť prácu 

rodičov pri školách a školských zariadeniach na Slovensku a predstaviť Európsku asociáciu 

rodičov, ktorá má sídlo v Bruseli.  

 Aj naša škola patrí medzi tie, ktoré každoročne organizujú z príležitosti Európskeho 

dňa rodičov a škôl akcie plné tvorivosti, aktivity a športového zápolenia. A preto aj v tomto 

roku rodičom, starým rodičom, súrodencom našich žiakov, ale aj bývalým žiakom sa o 17 – 

tej hodine otvorili brány našej školy. Začal sa výnimočný Večer otvorených dverí. Po 

úvodnom privítaní všetkých hostí riaditeľom školy Pavlom Horňákom  sa tento večer otvoril 

kultúrnym programom. So svojimi choreografiami sa prezentovali a tanečne predstavili deti 

z oddelenia Mačiatok, Motýlikov a Chrobáčikov ŠKD. Po skončení programu sa húfy rodičov 

so svojimi ratolesťami vybrali spoznávať školské prostredie. K tomu, aby sa nikto nestratil 

a hlavne, aby každý našiel všetky aktivity slúžila orientačná tabuľa. Škola sa v priebehu 

niekoľkých minút zmenila na pešiu zónu. Pre návštevníkov boli pripravené zábavné úlohy pri 

interaktívnej tabuli, starší žiaci  sa mohli zapojiť do pokusov z fyziky, chémie a biológie, 

mladší vyriešiť zábavné hlavolamy a  ukázať svoju šikovnosť v počítačovej gramotnosti. 

Opäť nechýbala netradičná výtvarná technika, ktorou bola zaujímavá „enkaustika“. V tejto 

výtvarnej aktivite mohli tvorivo  pracovať deti spolu so svojimi rodičmi. Niektoré mamičky 

uvítali túto možnosť a kreatívne sa prezentovali. Taktiež tvorba jesenných ikeban oslovila 

umelecky založených hostí. Tí športovo naladení si zmerali svoje sily v minibasketbale, 

v stolnom futbale, v stolnom tenise a hlavne na strelnici, kde súperili v streľbe zo vzduchovky 

celé rodiny. No a nakoniec sa  všetky deti vybláznili v telocvični pri karnevalových hrách. 

A to, že tam bolo veselo, bolo naozaj počuť po celej škole. 

 Deti spoznávali školské prostredie inak ako klasickú školu. Prechádzali všetkými 

triedami, miestnosťami a nikde nepotrebovali kľúče. Všetky dvere boli otvorené. Sprevádzali 

svojich rodičov a snažili sa im ukázať zo školy čo najviac. Tešili sa z vyrobených výrobkov, 

ktoré si odnášali domov, z namaľovaných tváričiek. A keď nastala noc a všetci sa rozišli 

domov, dostal dôležitú úlohu už len pán školník. Musel všetky doteraz otvorené dvere 

pozamykať. Pretože sa opäť skončil v poradí už dvanásty Večer otvorených dverí na ZŠ 

Kežmarská 30.  


