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Údaje o škole 
 

Názov a sídlo školy: ZŠ Komenského, Svit 

Meno riaditeľa/ky školy: Mgr. Monika Dudinská 

Meno a priezvisko koordinátora/ky programu 

Zelená škola na škole: 
Mgr. Tomáš Švagerko 

 
Hodnotenia sa zúčastnili: 

žiaci užšieho kolégia, Mgr. Tomáš Švagerko, pani 

upratovačka, zástupkyňa riaditeľky PaedDr. Slávka 

Slivková, iní žiaci 

Hodnotenie vykonal/a: Lea Kurpasová, Lucia Rossová 

Hodnotenie prebehlo dňa: 17. 5. 2022 

 

Prioritná téma/y pre certifikačné obdobie: 

Rozhodnutie o výsledku certifikácie 

 
VODA 

 

 

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

Základná škola Komenského vo Svite ukončila svoje prvé certifikačné obdobie, v ktorom sa venovala 

téme VODA. Certifikačné obdobie bolo kvôli epidemiologickým opatreniam predĺžené na 4 školské 

roky: 2018/2019 - 2021/2022. 

 
Kolégium Zelenej školy tvoria žiaci druhého stupňa v zastúpení z niekoľkých ročníkov a tried, pán 

koordinátor, traja učitelia a pán školník. Celé kolégium sa stretáva približne 1x/2 týždne, rozpis 

plánovaných stretnutí je zverejnený na nástenke. Užšie kolégium (žiaci a pán koordinátor) sa stretáva 

častejšie, na týždenných hodinách technickej výchovy. Keďže certifikačné obdobie trvalo až 4 školské 

roky, zastúpenie žiakov v kolégiu sa menilo. Nových žiakov do kolégia pozýval pán koordinátor, niektorí 

sa pridali na pozvanie kamarátov. Žiaci v kolégiu sú aktívni a motivovaní. 

 
Environmentálny audit bol vypracovaný dvojicou žiakov z kolégia, ktorí zisťovali potrebné informácie 

od viacerých pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy. Vypracované pracovné listy 

environmentálneho auditu sú umiestnené na nástenke. Po návrate do školy po pandémii boli opäť 

vypracované audity pre všetky témy - vypracovali ich členovia kolégia opäť vo dvojiciach, predtým než 

sa rozhodli pokračovať v prioritnej téme. 

Odporúčanie: Environmentálny audit je dôležitým bodom Metodiky 7 krokov Zelenej školy. Na jeho 

vypracovaní a diskusii o výsledkoch by sa mali podieľať najmä žiaci z kolégia, prípade aj širšia školská 

komunita. Výsledky auditu by vám mali slúžiť ako podklad pre stanovenie relevantných
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cieľov a vypracovanie akčného plánu. Práve toto vám umožní vidieť posun, aký sa vašej škole podarí 

dosiahnuť do konca certifikačného obdobia. Je dôležité, aby ste o výsledkoch auditu diskutovali v rámci 

celého kolégia a ideálne ich aj pútavou vizuálnou formou zverejnili na nástenke, prípadne aj webe školy. 

 
Environmentálny akčný plán navrhol pán koordinátor spolu s členmi kolégia. Zodpovedný za plnenie 

aktivít bol väčšinou pán koordinátor a učitelia, no za niektoré aktivity boli zodpovední aj žiaci. Kvôli 

predĺženému certifikačnému obdobiu a zmenám v žiackom zastúpení kolégia súčasní členovia neboli 

prítomní pri voľbe prioritnej témy a tvorbe pôvodného akčného plánu. Napriek tomu, že si aktuálni 

členovia kolégia tému VODA nevybrali, rozhodli sa v nej pokračovať. 

 
Hlavným cieľom bolo zaviesť používanie dažďovej vody na polievanie školskej záhradky. Tento cieľ sa 

vám podarilo veľmi úspešne naplniť. Dažďová voda sa okrem záhradky používa dokonca aj na polievanie 

rastlín v interiéri. Veľmi oceňujeme, že sa vám do plnenia cieľa podarilo zapojiť členov celej školskej 

komunity: pani upratovačky, ostatných žiakov a dokonca čiastočne aj rodičov. 

 
Druhým cieľom bolo zaviesť čistenie vysokohorských potokov a studničiek 2x ročne, čo sa vám podarilo 

naplniť čiastočne. Niektoré roky sa čistenie uskutočnilo 1x, iné 2x. Tieto aktivity boli spojené s akciou 

Čisté hory, ktorú iniciuje TANAP. 

 
Oceňujeme, že sa vám v rámci Dňa vody podarilo zrealizovať rovesnícke vzdelávanie, ktoré malo podľa 

slov žiakov skvelú spätnú väzbu, a zdalo sa, že starších žiakov to veľmi bavilo. 

 
Niektoré aktivity EAP sa škole nepodarilo zrealizovať. Rozumieme, že pandémia skomplikovala situáciu a 

ich realizácia jednoducho nebola možná. Za podstatnú však považujeme aktivitu “Pravidelné 

kontrolovanie vodovodných batérií, odpočet vodomera”, ktorú sa škole nepodarilo uskutočniť. Práve táto 

aktivita by vám pomohla odsledovať, o koľko sa vám vďaka zavedeniu polievania dažďovou vodou 

podarilo znížiť spotrebu pitnej vody.  

 
Odporúčame: Ciele EAP prepojiť s výsledkami environmentálneho auditu a naplánovať aktivity 

jednoznačne vedúce k naplneniu cieľa. Takisto vám odporúčame prenechať žiakom ešte viac priestoru a 

zodpovednosti za tvorbu a plnenie aktivít EAP. Jedným zo spôsobov by mohol byť napríklad cez 

rozdelenie funkcií v kolégiu - niektorí žiaci by mohli byť zodpovední za komunikáciu s autoritami (napr. s 

vedením školy), iní za medializáciu aktivít (fotograf, novinár) alebo za informovanie cez školský rozhlas. 

Bolo by skvelé, keby sa vám podarilo pútavou formou zverejniť váš EAP na nástenke školy, aby bola celá 

komunita informovaná o vašich cieľoch a plánoch. 

 
Monitoring prebiehal na stretnutiach užšieho kolégia spolu s pánom koordinátorom. 

Odporúčame: Zverejniť monitoring na nástenke alebo webe školy, napríklad formou smajlíkov - aby celá 

školská komunita videla, čo sa vám už podarilo a aké aktivity ešte plánujete. 
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Pro-environmentálna výučba bola sčasti realizovaná. Niektorí učitelia zakomponovali tému vody na 

svojich predmetoch, napríklad na slovenčine (slohové práce), pokusy s vodou na chémii, či výroba etikiet 

na nádoby s dažďovou vodou na technickej výchove. 

Odporúčame: Posilniť povedomie školskej komunity o prioritnej téme jej zakomponovaním do výučby 

viacerých predmetov, napríklad prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania. Skúsenosti z iných škôl 

zapojených do programu ukazujú, že rovesnícke vzdelávanie má najlepší efekt, ak je realizované 

opakovane. 

 
Informovanie a spolupráca s komunitou: Škola o svojich aktivitách informovala na webe formou 

článkov a fotografií, na FB stránke, v lokálnej tlači, v školskom časopise a na nástenke venovanej Zelenej 

škole. Na niektorých mediálnych výstupoch sa podieľali aj žiaci kolégia, za ostatné bol zodpovedný pán 

koordinátor a iní učitelia. 

Odporúčame: Viac komunikovať o zapojení do programu so zvyškom školy, aby čo najviac žiakov a 

učiteľov chápalo, čo robíte a prečo sa o to snažíte (prečo šetríte vodou). Bolo by skvelé, keby sa vám v 

mediálnych výstupoch a príspevkoch podarilo spomenúť účel danej aktivity a ideálne aj vašu účasť v 

programe Zelená škola. 

 
Ekokódex vyjadruje zásady, ktorými sa škola riadi. Je umiestnený na frekventovanom mieste na chodbe a 

je veľmi pekne vizuálne spracovaný. Tvorili ho žiaci 1. stupňa spolu s pani učiteľkou. 

Odporúčame: Pre budúce certifikačné obdobie vám odporúčame, aby ekokódex vytvorilo samotné 

kolégium. Zapojenie širšej školskej komunity je samozrejme vždy plus, ale zodpovední by mali byť 

samotní žiaci kolégia. Odporúčame vám tiež stanoviť si enviroštandardy, ktoré reprezentujú 

environmentálne záujmy školy (zamerané nielen na jednu tému ako je to v prípade ekokódexu) a uverejniť 

ich na webe a nástenke školy. 

 
Záver 

Máte za sebou prvé certifikačné obdobie, počas ktorého sa vám podarilo sa dosiahnuť výrazný posun v 

prioritnej téme VODA. Veľmi oceňujeme nadšenie a prácu žiakov v kolégiu, ktorí sa významne podieľali 

na plnení cieľov EAP. Je vidieť, že máte silný predpoklad stať sa proaktívnou a inšpiratívnou školou. Pre 

ďalšie certifikačné obdobia bude potrebné presnejšie spracovanie výsledkov auditu a nastavenie cieľov na 

ich základe, a takisto prenechanie väčšej zodpovednosti za plánovanie a realizáciu aktivít žiakom kolégia. 

Odporúčame vám aktívne zapojiť do spolupráce viacerých pedagógov, aby celá zodpovednosť za vedenie 

projektu neležala na pleciach pánovi koordinátorovi. Počas hodnotiacej návštevy sme sa videli, ako 

usilovne ste pracovali a chceme vás veľmi pochváliť za aktívny prístup. Sme si isté, že po zapracovaní 

spomenutých odporúčaní sa vám podarí získať certifikát Zelená škola. Ste na veľmi dobrej ceste, silno 

vám držíme palce! 
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Na základe osobnej návštevy školy a výsledku rozhodnutia Rady Zelenej školy: 

 
Základná škola ZŠ Komenského, Svit 

získava diplom Na ceste k Zelenej škole 

s platnosťou do augusta 2023. 

 
Ďakujeme Vám za priateľské prijatie a želáme Vám veľa energie v ďalšom období! 

 

Pre ďalšie pokračovanie v programe máte možnosť v téme Voda pokračovať a ísť do 

hodnotenia v máji/júni 2024 (je nutné doschválenie EAP, skontaktujte 26.8. manažerku 

programu ohľadne konzultácie) alebo si vybrať inú tému a začať s ňou v zmysle metodiky od 

septembra 2022 a ísť do hodnotenia v máji/júni 2024. 

 

 26. 06.2022, Lea Kurpasová, Lucia Rossová 
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