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Údaje o škole 

Názov a sídlo školy: ZŠ Kudlovská 11, Humenné   

Meno riaditeľa/ky školy: RNDr. Anna Kissová 

Meno a priezvisko koordinátora/ky programu 

Zelená škola na škole: Mgr. Lucia Rohaľová 

Hodnotenia sa zúčastnili: Koordinátorka, riaditeľka, žiaci z  kolégia 

Hodnotenie vykonal/a: Urdová, Hrešová 

Hodnotenie prebehlo dňa: 19.06.2014 

 

Rozhodnutie o výsledku certifikácie 

 

Škola získava certifikát „Zelená škola“                                                                    áno 

Škola získava diplom „Na ceste k Zelenej škole“   

Škola získava ocenenie „Ste na správnej ceste“  

 

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

 

Škola leží neďaleko centra mesta v bezprostrednej blízkosti kaštieľa a krásneho parku. Pozostáva 

z niekoľkých navzájom prepojených budov a veľkého areálu.  

Škola je v programe prvé certifikačné obdobie. Za tento čas sa rozvinulo veľa aktivít, zlepšila sa 

komunikácia, došlo k mnohým zmenám, ktoré sú jasne viditeľné v interiéri, exteriéri a aj širšom okolí 

školy. Vážime si, že žiaci z kolégia nás samostatne sprevádzali celou školou aj vonkajším areálom 

a výborne odkomunikovali všetky aktivity, ktoré sa na škole robili v rámci programu Zelená škola. 

 

Škola má vytvorené funkčné kolégium pozostávajúce zo žiakov rôznych ročníkov 2.stupňa, 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Stretávajú sa počas vyučovania, kde si plánujú nové 

aktivity a hodnotia predošlé. Zo stretnutia si koordinátorka robí stručné poznámky. Informovanie žiakov a 

pedagogických zamestnancov o výsledkoch zasadnutí kolégia sa deje sporadicky, preto odporúčame 

intenzívnejšiu komunikáciu kolégia s ostatnými žiakmi a zamestnancami školy.  

 

Žiaci – členovia kolégia vypracovali environmentálny audit, aj nepovinnú časť pre zvolenú tému Odpad.    

Audit je zverejnený na internetovej stránke školy. Výborným nápadom bolo fotenie – žiaci cez 

objektívy fotoaparátov pozerali na školu inými očami a „zbadali“ aj veci, kolo ktorých predtým chodili 

bez povšimnutia. 

ÁNO/NIE 
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EAP bol vypracovaný koordinátorkou a schválený RC. Aktivity do plánu navrhovali žiaci a väčšinou ten, 

kto navrhol aktivitu, bol za ňu zodpovedný. Ciele EAP sú jasne formulované a aktivity sú k nim logicky 

priradené.   Čo sa týka realizácie jednotlivých aktivít, je vidno, že pracujú a realizujú  aktivity samostatne. 

Stanovené ciele boli splnené a všetky plánované aktivity zrealizované.  Podarilo sa znížiť množstvo 

odpadu nie o 10%, ale o 50%, čo prinieslo veľkú finančnú úsporu. Členovia kolégia informovali 

o svojich plánoch a aktivitách prostredníctvom webu, školského rozhlasu  a miestnych novín.   

Zaujalo nás, že vedenie školy  finančné prostriedky získané zo zberu papiera investovalo do 

športového náradia ako je stolný futbal, boxovací vak či šípky, ktoré sú umiestnené na chodbe a žiaci 

k nim majú voľný prístup. Na náradí sú ceduľky, z akých zdrojov bolo zakúpené, je to aj motivácia do 

budúcna. 

 Na škole je  prepojenie medzi prioritnou témou a jej začlenením do vyučovacieho procesu.  Na škole sa 

realizujú aj projekty zamerané na ochranu životného prostredia, kde si študenti môžu vyskúšať praktickú 

ochranu prírody ako je napr. mapovanie skládok. Spolupracujú aj s inými organizáciami, ktorých 

zástupcov pozývajú na besedy.  

Aktivity ZŠ prezentujú na školských nástenkách, prostredníctvom školského rozhlasu a časopisu ako aj 

na stránke školy, kde je možné v samostatnej sekcii nájsť všetky dôležité informácie. 

Zaujímavosťou je, že žiaci sú mediálne „zruční“ a prostredníctvom krátkych reportáží poukázali na 

problémy, ktoré ich trápia v súvislosti so ŽP. A aj keď sa nestretli len s pozitívnymi ohlasmi, problém 

bezdomovcov v bezprostrednej blízkosti školy sa vyriešil.  Tému odpad a čierne skládky si vybrala žiačka 

z deviateho ročníka ako námet na článok, ktorý sa umiestnil v súťaži v rámci projektu Mladí reportéri pre 

životné prostredie. Vysoko oceňujeme participáciu ostatných žiakov na príprave podkladov 

k tomuto článku. Prepojenie s Mladými reportérmi je veľkým prínosom pre Zelenú školu. 

Škola vykročila do programu správnou nohou a výborným tempom. Pochvala patrí koordinátorke, ktorá 

veľmi dobre zvládla metodiku 7 krokov prezentovanú na regionálnych seminároch a vedela ju preniesť do 

kolégia a spolu aplikovať na škole. Pochvala patrí vedeniu školy za podporu, ktorú tento program 

potrebuje, aj školníkovi, upratovačkám a školskej jedálni, všetci sa stali podporovateľmi triedeného 

zberu. Na celom úspechu majú veľký podiel pedagógovia, ktorí prepájajú vyučovanie s environmentálnou 

výchovou ako prierezovou témou v praktických aktivitách. 

Odporúčame, aby škola v programe pokračovala aj v nasledujúcom období. Úspechy, ktoré dosiahla za 

dva roky, sú pre žiakov hmatateľné, zaujímavé, príťažlivé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silné stránky 

Slabé stránky 

aktívni študenti ochotní zapájať a realizovať 

vlastné aktivity 

- nevyužívaný areál , potreba veľa kosiť 

krásne prostredie, veľký areál nízke zapojenie verejnosti, rodičov do aktivít 

otvorená komunikácia medzi žiakmi a 

pedagógmi 

 

  


