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Údaje o škole 

Názov a sídlo školy: Základná škola Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok 

Meno riaditeľa/ky školy: 
PaedDr .Iveta Slovíková 

 

Meno a priezvisko koordinátora/ky 

programu Zelená škola na škole: 

PaedDr. Zuzana Ferenčáková 

 

 

Hodnotenia sa zúčastnili: 

Pani riaditeľa, pani koordinátorka a pomocná 

koordinátorka, žiaci z užšieho kolégia, pani 

upratovačka Janka, pani bufetárka 

Hodnotenie vykonal/a: Lesanka Blažencová, Miroslava Sliacka 

Hodnotenie prebehlo dňa: 12.10.2020 

 

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. 

Škola sa v svojom druhom certifikačnom období (V školských rokoch 2017/2018, 2018/19 a 2019/20) 

venovala téme odpad. Na škole sa v tomto období niekoľkokrát zmenili koordinátorky programu. 

 

Kolégium tvorí na tejto škole veľká skupina žiakov, len užšie kolégium, ktoré sa zúčastnilo hodnotenia 

priamo, pozostávalo z cca 40 žiakov. Skupina bola jednotná v svojich výpovediach, nadšená, bola viditeľná 

dobrá spolupráca, komunikácia aj informovanosť o programe. Na hodnotení preloženom z mája na október 

sa zúčastnili aj žiaci, ktorí už odišli na stredné školy s dovolením svojho súčasného riaditeľa, čo si veľmi 

ceníme. Pani koordinátorky majú náš veľký obdiv, ako dokážu viesť tak veľkú skupinu pre program 

nadšených žiakov tak, aby každý mal svoju rolu a cítil sa v nej dobre. Žiaci sa do kolégia „ťahajú“ 

navzájom, starší súrodenci mladších, práca v kolégiu sa odovzdáva ako štafeta. Z predchádzajúceho 

ODPAD 
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certifikačného obdobia škola zapracovala pripomienku o zapojení aj mladších žiakov z I. stupňa. Do práce 

kolégia je aktívne zapojená pani upratovačka. Pani riaditeľka je nápomocná pri vybavovaní vecí, ktoré sú 

v jej kompetencii.  

Odporúčame: Škola nie je v aktuálnom školskom roku zapojená do programu Zelená škola, kolégium je 

však veľmi silno motivované pokračovať v aktivitách, pracovať na zmene svojho prístupu k prírode na 

zodpovednejší. Bola by škoda zastať. Čas, ktorý ste tento rok získali na vydýchnutie, môžete využiť na 

upevnenie témy, v ktorej ste predošlé obdobie pracovali alebo na motiváciu k téme novej.  

 

Audit realizovali všetky triedy, kam preniesli túto aktivitu žiaci z užšieho kolégia. Výsledky auditu žiaci 

zhrnuli do slabých a silných stránok, ktoré boli zverejnené na nástenke Zelenej školy a aj na webovej 

stránke školy.  

 

Hlavné ciele environmentálneho akčného plánu boli splnené. Škola sa počas celého certifikačného 

obdobia s veľkým nadšením venovala rovesníckemu vzdelávaniu mladších žiakov a informovaniu – od 

pravidelných príspevkov v školskom časopise, cez ekohliadky, rozhlasové okienka so zvučkou Zelenej 

školy, akciu zorganizovanú pre rodičov priamo v školskej telocvični až po prieskum názorov a správania 

verejnosti pri nakupovaní spracovanej do reportáže odvysielanej v správach miestnej televízie. Žiaci do 

realizácie aktivít zapojili aj pani bufetárku v bufete oproti škole – do predaja spoločne zaradili doma šité 

vrecká na pečivo. Oceňujeme veľmi praktické zapojenie človeka, ktorý má denný priamy dosah na to, ako 

sa veci naozaj dejú. 

V tomto certifikačnom období vidieť na škole veľký posun v prenesení zodpovednosti za aktivity v akčnom 

pláne priamo na žiakov, ktorí sa jej ujali s maximálnym nasadením. Prinášanie svojich návrhov do plánu aj 

ich napĺňanie ich evidentne veľmi bavilo. Veľmi dobré nápady prinášali aj pedagógovia a pani riaditeľka, 

od krabice pri školskej jedálni na jedlo, ktoré môže chutiť niekomu inému až po žetóny za pomoc pri 

organizovaní SWAPu na škole.  

Odporúčame v prípade opätovného zapojenia do programu v tomto trende vytrvať a naďalej dávať priestor 

pre nápady rôznym členom kolégia, môže to priniesť veľa zaujímavého. 

 

Monitoring  

Žiaci robili samostatne do malého zošitu zápisy zo stretnutí kolégia, aj zápisy o realizovaných aktivitách, 

zošit koloval a každý mal priestor pocvičiť sa v tvorbe zápisu. Táto aktivita je veľmi milá a zošitok poslúži 

ako denník  aj iným generáciám žiakov, keď títo, čo sú tu dnes odídu na stredné školy.  

 

Proenvironmentálna výučba prebiehala rovesníckym vzdelávaním, čo žiakov veľmi bavilo. V rámci 

informatiky bola vytvorená zvučka Zelenej školy, ktorou začínalo každé vysielanie školského rozhlasu. 

V rámci aktivít v školskom klube deti vyrábali rôzne predmety z odpadového materiálu, ktoré predávali na 

školskej burze. Výťažok venovali útulku pre opustené zvieratá, čo bol tiež nápad jedného zo žiakov 

z kolégia. V rámci pro-environmentálnej výučby boli žiaci na niekoľkých výukových programoch v múzeu 
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zameraných na danú tému. Tému odpad mali zapracovanú aj do hodín slovenčiny, matematiky, nemčiny či 

triednických hodín. 

Odporúčame: na škole sa ani po trojročnom zapojení v téme odpad nepodarilo odstrániť automat na 

mliečne výrobky produkujúce veľké množstvo odpadu. Tu vidíme priestor pre ďalšie nápady na výučbu 

menších žiakov staršími, aj v informovaní rodičov a aj priestor pre hľadanie iných alternatív, ako 

zabezpečiť žiakom mliečnu desiatu.  

 

Informovanie a zapojenie komunity bolo jedným z hlavných cieľov tohto certifikačného obdobia, Okrem 

zapojenia detí navštevujúcich krúžok v miestnej televízii, boli zapojení ostatní písaním článkov do 

školského časopisu Fišeráčik aj do rôznych iných miestnych médií. Škola veľmi dobre informuje 

o aktivitách na svojej webovej stránke aj na nástenkách priamo v škole. Je veľmi dobré, že sa na stránke dá 

dočítať aj o aktivitách k predošlej téme voda.  Môžu sa tak aj rodičia nových žiakov, zorientovať v tom čo 

sa už v minulosti urobilo.  

Pre lepšiu informovanosť boli vytvorení aj maskoti k téme odpad. Tvorba maskota v roku 2019/2020 

prebiehala počas zatvorenia školy, kde vysoko oceňujeme organizáciu tejto aktivity zo strany pani 

koordinátorky. Náhodne oslovení pedagógovia na škole o programe vedeli. Pani učiteľka nemčiny je na 

škole nová a veľmi príjemne prekvapená z nadšenia a zapojenia žiakov. Menší žiaci z iných tried nás hneď 

informovali o výmene obalov na knihách a zošitoch, o tom, že triedia odpad.  

Odporúčame: žiaci si v tomto certifikačnom období vyskúšali zorganizovanie burzy drobných výrobkov aj 

vianočné trhy pre rodičov a starých rodičov zo svojej školy. V budúcnosti je možnosť sa ešte viac otvoriť 

a pozvať aj širšiu verejnosť, aby sa o škole a jej aktivitách vedelo v meste. Je to ďalší dobrý krok 

v informovaní svojho okolia.  

 

Ekokódex 

Žiaci vedeli popísať význam aj tvorbu Ekokódexu, pravidlá a hlavné myšlienky k téme odpadu si prešli 

v každej triede a následne bol spracovaný Ekokódex pre celú školu.  

 

*** 

Napriek zmenám koordinátoriek v priebehu certifikačného obdobia, záveru školského roka 2019/20 

ovplyvneného zatvorením škôl a opatreniam z dôvodu koronavírusu, škola si so všetkými svojimi 

úlohami v tomto období poradila veľmi dobre.  

Ďakujeme za možnosť navštíviť Vašu školu. Prihlasovanie do programu na šk. rok 2021/2022 bude on-line 

22.4. – 30.6. 2021 na www.zelenaskola.sk 

 

Rada Zelenej školy Vám udeľuje certifikát a vlajku Zelenej školy, ktoré sú platné do augusta 2022. 

 

Miroslava Sliacka, Lesanka Blažencová 

. 
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