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Údaje o škole 

Názov a sídlo školy: ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa 

Meno riaditeľa/ky školy: Mgr. Mária Jankoveová 

Meno a priezvisko koordinátora/ky programu 

Zelená škola na škole: 

Mgr. Eva Sučanová 

Hodnotenia sa zúčastnili: 
žiaci kolégia, pani koordinátorky, pani riaditeľka, p. 

Šedianska 

Hodnotenie vykonal/a: Janka Čilliková, Dagmar Sedliaková 

Hodnotenie prebehlo dňa: 25.9.2020 

 

Prioritná téma/y pre certifikačné obdobie: 

  

 

 

Rozhodnutie o výsledku certifikácie 

 

Škola získava certifikát „Zelená škola“                                                                    ÁNO 

Škola získava diplom „Na ceste k Zelenej škole“  - 

 

Písomné hodnotenie, námety na zlepšenie, poznámky, vysvetlivky a pod. : 

Hodnotiaca návšteva bola vykonaná osobne za dodržania preventívnych opatrení COVID – 19. 

 

Základná škola je zapojená do programu Zelená škola prvé certifikačné obdobie. V tomto období si vybrali  

prioritnú tému ODPAD.   

 

Kolégium bolo zostavené slobodne a participatívne, sú v ňom zastúpené viaceré ročníky, členovia 

pedagogického zboru ako aj nepedagogickí zamestnanci školy. Väčšina členov kolégia sa zúčastnila 

záverečného hodnotenia. Kolégium sa stretáva pravidelne v rámci vyučovania, aby mohli byť prítomní 

všetci žiaci. Kolégium je informované o programe Zelená škola, o jej aktivitách a aktívne pracuje, 

spolupodieľa sa na aktivitách.  

 

Odpad 
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Odporúčame: V ďalšej práci je nutné dôkladnejšie oboznámenie s 7 krokmi Zelenej školy, ich nadväznosťou 

a významom. Pri hodnotiacej návšteve sme si všimli, že žiaci a žiačky v kolégiu sú veľmi šikovní a majú 

záujem navrhovať a pripravovať aktivity, a tak do budúceho obdobia odporúčame vložiť do rúk detí viac 

kompetencií pri stretnutiach kolégia, dať im možnosť stretnutia viesť a robiť z nich zápis. Na webovej 

stránke školy sme našli zápisy iba z niektorých stretnutí kolégia. Kvôli lepšej informovanosti môžete 

zverejniť všetky zápisy.  

 

Environmentálny audit bol vypracovaný v téme odpad. Na jeho vypracovaní sa podieľali žiaci viacerých 

ročníkov, vedeli opísať na čo slúži. Výsledky auditu sú zverejnené na nástenke školy aj na jej webovej 

stránke. Je nevyhnutné  viac sa venovať významu auditu, aby žiaci vedeli, prečo sa robí a ako im môže ďalej 

pomôcť ďalej – pri plánovaní aktivít a vypracovávaní environmentálneho akčného plánu.  

Odporúčame: Do realizácie auditu zapojiť čo najširšiu možnú skupinu žiakov. Naladia sa tak na tému, 

s ktorou budú pracovať, zistia informácie, na základe ktorých budú vedieť nastaviť ciele akčného plánu 

a získajú mnohé zručnosti od komunikačných, cez prácu v skupine ap. Taktiež odporúčame niektoré časti 

auditu preniesť do výučby, je potrebné obsah auditu prepojiť na obsah vyučovania.  

Spracovanie a prezentovanie výsledkov odporúčame nechať na samotných žiakov kolégia (ale aj mimo 

neho) im prijateľnou formou a jeho odprezentovanie jednotlivým triedam a zverejnením na webovej stránke 

školy. Členovia kolégia môžu vypracovať audit aj pre ostatné témy a na jeho základe si vybrať tému pre 

ďalšie obdobie.   

 

Hlavným cieľom environmentálneho akčného plánu bolo zníženie množstva komunálneho odpadu o  

10 %. Tento cieľ sa škole podarilo naplniť. Žiaci vedeli opísať jednotlivé aktivity a ich význam. Väčšina 

aktivít zahrnutých v EAP-e bola splnených. Aktivity boli nápadité a kreatívne a všetci členovia kolégia 

vrátane rodičov sa do nich aktívne zapájali a s nadšením ich realizovali. Vyzdvihujeme rovnako prácu 

žiakov a vyučujúcich, ako aj aktívnych rodičov, ktorí pomáhali svojimi odbornými poznatkami. Škole sa 

nepodarilo zrealizovať exkurziu  na zberný dvor, no namiesto nej členovia kolégia natočili reportáž 

o problémoch, ktoré boli na skládke. Vďaka tomu sa téma odpadu dostala na mestské zastupiteľstvo. 

Žiakom sa dokonca podarilo dostať reportáž o probléme s netriedením odpadu do pozornosti veľkých 

celoslovenských mienkotvorných FB stránok, a tak vytvorili tlak na  zastupiteľstvo, aby daný problém 

riešili. Táto aktivita bola výrazným prejavom občianskeho aktivizmu. 

Odporúčame: do prípravy EAP zapojiť aj väčšiu časť školskej komunity, napr. formou ankety či schránky 

na nápady, kde by sa mohli vyjadriť všetci, ktorí budú mať záujem. 

 

Monitoring a hodnotenie 

Monitoring bol vyplnený pani koordinátorkou, priebeh jednotlivých aktivít bol detailne opísaný, vrátane 

hlavného cieľa a číselných údajov o znížení  produkcie odpadu. V rámci monitoringu by bolo vhodné 

zhodnotiť aj naplnenie stanoveného indikátora pre danú aktivitu spolu s dátumom jej zrealizovania.  
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Odporúčame:  Sme presvedčení, že aj podstatnú časť monitoringu zvládnu žiaci samostatne, odporúčame 

preto zapojiť ich a umožniť im participáciu aj na monitorovaní a vyhodnocovaní aktivít a cieľov. 

Participácia žiakov na jednotlivých krokoch programu je z hľadiska získania certifikátu kľúčová, preto je 

nesmierne dôležité prenechať čo najviac rozhodovania a zodpovednosti na žiakoch. 

O vykonaných aktivitách je potrebné informovať aj školskú komunitu, napr. na internetovej stránke školy, 

alebo na nástenke, kde je možné zverejňovaním každej zrealizovanej aktivity jednoducho komunikovať 

plnenie akčného plánu a posun, ktorý škola urobila. 

Proenvironmentálna výučba 

Oceňujeme diskusie a besedy organizovaná na škole a zaradenie ENV v rámci hodín biológie, AJ, a pod. 

V rámci vzdelávania pedagógov sa pani koordinátorka pravidelne zúčastňuje regionálnych seminárov, čo 

hodnotíme pozitívne.  

Odporúčame: v budúcom certifikačnom období sa pokúste zapracovať vašu prioritnú tému do čo najviac 

predmetov (slovenský jazyk, matematika, ap.) 

 

Informovanie a zapojenie komunity 

Informovanie o programe je zabezpečené prostredníctvom nástenky a web stránky. Na hlavnej stránke 

školy je možné nájsť priamy preklik na samostatnú podstránku venovanú aktivitám školy v rámci programu. 

Nástenka Zelenej školy, kde je zverejnený zoznam členov kolégia, audit aj EAP, je viditeľne umiestnená 

na chodbe školy. V škole sa však nachádza viacero násteniek, na ktorých je téma odpad spracovaná.   

Škola má veľmi dobre rozvinutú spoluprácu s miestnymi technickými službami aj miestnymi firmami. 

Takisto oceňujeme aktivitu žiakov pri  informovaní verejnosti, keď pred nákupnými centrami rozdávali 

plátenné tašky aj s letáčikmi o triedení odpadu.  

Odporúčame: Realizovať rovesnícke vzdelávanie, napr. pre susednú základnú školu, prípadne iný subjekt 

alebo verejnosť. Žiaci sú veľmi šikovní a nadšení pre environmentálne témy, takže to určite bez problémov 

zvládnu. Odporúčame viac informovať o aktivitách školy v rámci programu Zelená škola, napr. na FB. 

 

Ekokódex 

Škola nemá jeden spoločný eko-kódex, študenti vytvorili viacero plagátov v rámci výtvarnej výchovy, ktoré 

sú vystavené na chodbe školy. Plagáty sú nápadité a kreatívne, avšak chýba spoločné vyjadrenie ekokódexu 

a hodnôt, ktoré by mal reprezentovať pre danú tému. Sú skôr všeobecné. Žiaci nepoznali význam 

ekokódexu ani nebol prezentovaný celej škole.  

Odporúčame: Tvorba ekokódexu je jedným zo 7 krokov Zelenej školy, a preto je tomuto kroku potrebné 

venovať dostatok pozornosti. Vytvorený ekokódex je potrebné odprezentovať celej školskej komunite, aby 

sa dostal do povedomia celej školy. 

 

*** 
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Na vašej škole sme sa cítili veľmi príjemne, bolo nám potešením vás navštíviť a zoznámiť sa s aktívnymi 

študentami. Chceme vyzdvihnúť prácu pani koordinátorky, ktorá v programe odviedla veľký kus práce, 

a takisto aj ďalších vyučujúcich, žiakov a aktívnych rodičov. Vážime si vaše vynaložené úsilie a prajeme 

vám veľa nadšenia pri realizácií ďalších aktivít v rámci školy.  

Program Zelená škola je cestou postupnej premeny školy, jej fungovania. Budeme rady, ak sa k nám 

v školskom roku 2021/2022 opäť pripojíte (prihlasovanie 22. 4. – 30. 6. 2021). 

Na základe výsledkov vašej práce sa Rada Zelenej školy rozhodla udeliť vám certifikát a vlajku 

programu Zelená škola, ktoré sú platné do augusta 2022. Blahoželáme. 
 

Janka Čilliková, Dagmar Svoreňová 
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