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Údaje o škole 

Názov a sídlo školy: 
Základná škola s materskou školou sv. Cyrila 

a Metoda, Stará Ľubovňa 

Meno riaditeľa/ky školy: Ing. Monika Maníková 

Meno a priezvisko koordinátora/ky programu 
Zelená škola na škole: Mgr. Jana Vančová 

Hodnotenia sa zúčastnili: 
p. Vančová, p. Maníková, p. Borbélyová, cca. 25 

žiakov kolégia 

Hodnotenie vykonal/a: Jana Koťková, Michaela Novisedláková 

Hodnotenie prebehlo dňa: 2.6.2015 

 
Rozhodnutie o výsledku certifikácie 
 

Škola získava diplom „Na ceste k Zelenej škole“  ÁNO 

 
Písomné hodnotenie, námety na zlepšenie, poznámky, vysvetlivky a pod. : 
 
Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni je v programe Zelená škola 
zapojená druhý školský rok. Prvý školský rok bol skôr prípravný, program sa na škole naplno rozbehol 
od tohto školského roka. V programe je zapojená základná aj materská škola – niektoré aktivity a kroky 
metodiky robia spoločne, iné robí každá škola samostatne. Školy zdieľajú spoločnú budovu, v ktorej sídli 
okrem nich aj stredná a vysoká škola.  
Prioritnou témou na toto certifikačné obdobie je Zeleň a ochrana prírody. V tomto školskom roku škola 
žiadala o diplom Na ceste k Zelenej škole.  
 
Kolégium má každá škola svoje. V kolégiu základnej školy je množstvo žiakov z rôznych ročníkov, od 
tretiakov po deviatakov. Veľmi sa nám páčil spôsob hľadania žiakov do kolégia – všetci žiaci dostali 
dotazník s informáciou o programe a s otázkami, či by sa chceli zapojiť a s čím by chceli a vedeli 
pomôcť. Kolégium je stále otvorené aj pre ďalších žiakov – tí sa môžu zapísať na list na nástenke a začať 
pracovať v Zelenej škole.  
Okrem žiakov sú v kolégiu aj traja učitelia – pani koordinátorka, koordinátorka environmentálnej 
výchovy a vyučujúca výtvarnej výchovy. Kolégium má vyše 30 členov. Jeho všetci členovia sa spoločne 
stretávajú niekoľkokrát do roka. Žiaci sa potom aktívnejšie zapájajú do aktivít, o ktoré prejavia záujem, 
pani koordinátorka sa tiež podľa aktivít obracia na konkrétnych žiakov a triedy – vtedy je spolupráca so 
žiakmi intenzívnejšia.  

ÁNO/NIE 



             Výsledok hodnotenia školy 

zapojenej do certifikačného programu Zelená škola 

                (školský rok 2014/2015) 
 

 
 Kancelária programu Zelená škola: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Vysoká 18, 811 06 Bratislava,  
 Tel.: 02 / 52 96 29 29, 0917 909 864, E-mail: kancelaria@zelenaskola.sk, www.zelenaskola.sk  

Veľmi oceňujeme iniciatívnych a aktívnych žiakov – napríklad je naozaj výborné, že žiaci prišli sami 
s nápadom vytvorenia jazierka a aj ho urobili. Zároveň oceňujeme otvorený prístup vedenia školy voči 
nápadom prichádzajúcim od žiakov.  
Členmi kolégia zatiaľ nie sú rodičia ani nepedagogický personál. Panie upratovačky aj pán školník radi 
pomôžu, keď to je potrebné. So školou spolupracuje aj niekoľko rodičov – pani koordinátorka pomýšľa 
na to, že by ich zapojila do kolégia budúci školský rok, čo je určite výborný krok.  
Kolégium v materskej škole je menšie a zložené z aktívnych pani učiteliek, pána školníka a niekoľkých 
rodičov. Kolégia navzájom spolupracujú vždy, keď sa to dá. Zoznam členov kolégia základnej školy je 
zverejnený aj na internetovej stránke školy.  
 
Environmentálny audit školy je vyplnený kompletne. Nepovinné časti žiaci dokonca vyplnili vo 
všetkých témach, nielen vo vybranej téme. Do mapovania auditu bola podľa vzájomnej dohody zapojená 
iba základná škola. Mapovanie bolo čiastočne prepojené s výučbou – niektorí žiaci počítali spotreby na 
matematike, iní sa venovali téme Zeleň na prírodovede. Počas mapovania ochotne pomohla pani 
ekonómka a ostatné školy, ktoré obývajú budovu.  
Krásne bolo spracovanie výsledkov auditu – žiaci sami spracovali výsledky v každej téme príťažlivou 
a jasnou formou smajlíkov. Títo farební smajlíci s kladmi a zápormi školy v jednotlivých oblastiach boli 
prezentovaní na nástenke. Úžasným nápadom bola aj výroba Televíznych novín, kedy žiaci sami 
vymysleli a natočili televízne noviny s rozhovormi s ľuďmi zo školy na témy programu a televízne 
noviny odprezentovali  pred celou školou, čím sa všetci mohli dozvedieť o výsledkoch auditu. 
 
Environmentálny akčný plán školy obsahoval praktické aj vzdelávacie aktivity. Z praktických aktivít 
školy zrealizovala úpravu interiéru aj exteriéru – vytvorili záhony na pestovanie a vypestovali niekoľko 
druhov zeleniny, byliniek a kvetov, inštalovali nádobu na zber dažďovej vody, vytvorili skalku, jazero, 
Artušov kruh. Zo vzdelávacích aktivít sa nám nesmierne páčili Eko dni , ktorých cieľom je preniesť 
výučbu rôznych predmetov von. Vďaka výbornej spolupráci učiteľov na škole sa takto odučili hodiny 
geografie, fyziky, chémie, angličtiny a náboženstva vonku. Peknou aktivitou je aj foto súťaž na hodinách 
informatiky, kedy žiaci fotografujú prírodu v rôznych ročných obdobiach.  
Nádherné bolo zbieranie nápadov do EAP – aktivita Stopy budúcnosti, do ktorej sa zapojilo množstvo 
členov školy je naozaj vynikajúcim príkladom dobrej praxe.  
 
Z vašej školy sme boli nadšené – úžasné zapájanie žiakov, podpora ich participácie a samostatnosti, 
prepájanie programu s vyučovaním, vzájomná spolupráca žiakov a učiteľov, zmena prostredia 
školy a veľmi príjemná atmosféra. Rozhodne vašu školu oceňujeme diplomom Na ceste k Zelenej 
škole. Máte potenciál stať sa ukážkovou Zelenou školou. Želáme vám veľa tvorivých síl a radosti zo 
zmien,  
S pozdravom,  
Jana Koťková a Michaela Novisedláková 
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Silné stránky Slabé stránky 

Podpora nápadov žiakov zo strany vedenia V kolégiu chýba zástupcu z radov rodičov, 
zriaďovateľ, samosprávy, mimovládnej 
organizácie a pod. 

Prepájanie programu Zelená škola s 
vyučovaním 

Chýbajúci monitoring a hodnotenie 
prebehnutých aktivít 

Zisťovanie názorov školskej komunity 
rôznymi formami  

 

Posun v prioritnej téme  

Spolupráca MŠ a ZŠ  
 

 
 


