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Údaje o škole 

Názov a sídlo školy: Základná škola Školská 2 Michalovce 

Meno riaditeľa/ky školy: Mgr. Miroslav Mach 

Meno a priezvisko koordinátora/ky programu 

Zelená škola na škole: 
Mgr. Ján Štofila 

Hodnotenia sa zúčastnili: 

žiaci kolégia, p. riaditeľ, p. koordinátor, p. vedúca 

jedálne, p. vrátnička, p. vychovávateľka z ŠKD, p. 

kuchárka, náhodne oslovení žiaci a učitelia rôznych 

tried 

Hodnotenie vykonal/a: 
Ing. Lesanka Blažencová  

Ing. Jaroslava Martinkovičová 

Hodnotenie prebehlo dňa: 04. 05. 2022 

Prioritná téma/y pre certifikačné obdobie: 2021/2022 

  

Rozhodnutie o výsledku certifikácie 

ÁNO/NIE 

Škola získava certifikát „Zelená škola“                                                                    ÁNO 

Škola získava diplom „Na ceste k Zelenej škole“  - 

 

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

 

ZŠ Školská 2 Michalovce je v programe Zelená škola zapojená od školského roku 2017/2018 a pracuje vo 

svojom prvom certifikačnom období. V prvých troch školských rokoch mala každý rok iného koordinátora 

programu na škole. Posledné dva školské roky je koordinátorom Mgr. Štofila. V školskom roku 2020/2021 

získala škola diplom „Na ceste k Zelenej škole“ v téme Odpad. EAP mala škola pôvodne schválený na 

školské roky 2019/2020 – 2020/2021 a po udelení diplomu doschválený na šk. rok 2021/2022. 

 

Škola je plne organizovaná so zameraním na podporu športu. Počas certifikačného obdobia škola fungovala 

v režime danom nariadenými epidemiologickými opatreniami. V školskom roku 2020/2021 boli žiaci 

druhého stupňa veľkú časť školského roka vzdelávaní dištančne. V školskom roku 2021/2022 prebiehalo 

dištančné vzdelávanie cca mesiac. 

 

Kolégium tvoria žiaci z tried 4. až 9. ročníka, po dvoch zástupcoch z tried. Dvaja pedagógovia ako 

koordinátori, pani vychovávateľka z ŠKD, mamina jednej členky kolégia. Počet žiakov v kolégiu tvorí viac 

Odpad 
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ako 50 % členov kolégia. Aktuálny zoznam členov kolégia je zverejnený na nástenke Zelenej školy. 

Kolégium sa stretáva podľa potreby. Oceňujeme, že v čase dištančného vzdelávania ste vytvorili priestor 

na online stretnutia kolégia. V predchádzajúcom hodnotení bolo škole odporučené ponechať v kolégiu 

žiakov, ktorí sú motivovaní pre prácu v Zelenej škole. Oceňujeme, že ste zapracovali pripomienky 

z predchádzajúceho hodnotenia. Prítomní členovia žiackeho kolégia vedeli pomenovať problémy, boli 

schopní vysvetliť, aké aktivity a prečo robili a vedeli zdôvodniť ich dôsledky a význam.  

Odporúčame: pokračovať v nastavenom trende v práci so žiackym kolégiom. Naďalej rozvíjať a posilňovať 

spoluprácu, vzájomnú komunikáciu, zodpovednosť a informovanosť medzi členmi kolégia tak, aby šlo o 

žiacky pracovný tím, zodpovedný za plánovanie aktivít vo vybranej téme, ich realizáciu, monitoring krokov 

ap. 

 

Audit v prioritnej téme certifikačného obdobia vypracovali žiaci kolégia online. Do auditu boli zapojené 

všetky triedy. Sumarizáciu výsledkov robil p. koordinátor ešte aj s druhou koordinátorkou. Oceňujeme, že 

ste zapracovali pripomienky z predchádzajúceho hodnotenia a výsledky auditu spracovali žiaci v rámci 

vyučovania. Výsledky auditu v grafickej forme boli zverejnené na nástenke. 

Odporúčame: výsledky auditu z aktuálneho obdobia zverejniť aj na webovej stránke školy. 

Environmentálny akčný plán (EAP) pre tento školský rok tvorilo kolégium, p. koordinátor so zapojením 

žiakov, s aktívnou pomocou K. Rábelyovej z kancelárie Zelenej školy. Cieľ 1: zaviesť 3 opatrenia na 

zníženie odpadu v ŠJ do júna 2022 sa podarilo naplniť. Oceňujeme aktívne zapojenie žiakov do 

realizovaných aktivít napr. online prieskum, návrhy jedálnych lístkov, komunikácia s p. vedúcou jedálne, 

elektronické hodnotenie obedov ap. Oceňujeme aj aktívny a zodpovedný prístup p. vedúcej jedálne 

s dôrazom na výber kvalitných surovín. Cieľ bol dosiahnutý viacerými krokmi – informovaním, 

vzdelávaním žiakov, zmenou organizácie podávania stravy v jedálni. Cieľ 2: zaviesť zber elektroodpadu – 

použité baterky spojené so vzdelávaním prečo je to dôležité sa podarilo naplniť. Do realizácie aktivít 

a plnenia cieľa boli zapojené všetky triedy.  

Odporúčame: Graficky atraktívne znázorniť EAP a zverejniť na infonástenke Zelenej školy/webe 

a postupne vyznačovať pokroky. 

 

Monitoring robili priebežne na stretnutiach kolégia žiaci spolu s p. koordinátorom a p. koordinátor ich 

zaznačil do tabuľky EAP.  

Odporúčame: umiestniť na nástenku/web priebežný monitoring spracovaný jednoduchou formou, kde 

vidíme ako sa aktivity podarilo naplniť napr. smajlík, fotka, odkaz na akciu zverejnenú na webe/FB ap., 

aby bolo plnenie plánov a smerovanie k naplneniu cieľa zrozumiteľné pre všetkých členov kolégia, ale aj 

ostatných žiakov, zamestnancov školy a rodičov. 

 

Pro-environmentálna výučba k téme certifikačného obdobia prebiehala na viacerých predmetoch. 

Environmentálna výchova je na škole realizovaná priebežne ako prierezová téma. Žiakov bavilo rovesnícke 

vzdelávanie. Ocenili aj prepojenie témy s praxou, napr. školenie odborníkom z praxe, čistenie okolia, zber 

batérií a ich zanesenie na zberné miesto, návšteva zberného dvora.  

Odporúčame ďalej rozvíjať rovesnícke vzdelávanie a pracovať s ním v prioritnej téme. Zaraďovať zážitkové 

aktivity, ktoré si žiaci dlhodobejšie pamätajú.  

  

Informovanie a zapojenie komunity prebieha pomocou školského FB profilu. Škola tiež informuje 

prostredníctvom webu, edupage.  
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Odporúčame: do informovania zapojiť najmä žiakov. Môžu pripravovať reportáže a fotiť podujatia s 

pomocou pedagóga, ktorý ich zo začiatku usmerní. Získajú tak množstvo nových zručností a zároveň 

prevezmú svoju mieru zodpovednosti. Pokúste sa taktiež informovať o aktivitách v miestnych médiách, 

novinách a časopisoch. V ďalšom certifikačnom období je nutné priebežne aktualizovať na webe prehľad 

o činnosti Zelenej školy.  

 

Ekokódex sa vzťahuje k téme certifikačného obdobia. Na jeho príprave sa podieľali aj žiaci mimo kolégia. 

Odporúčame pokračovať v nastavovaní enviroštandardov školy v zmysle realizovaného seminára Zelenej 

školy. 

 

Záver 

Na záver nám dovoľte poďakovať za možnosť navštíviť Vašu školu osobne. Oceňujeme zapojenie celej 

školskej komunity do práce v programe, viditeľný posun v metodike 7 krokov Zelenej školy a najmä 

aktívnu a motivovanú účasť žiackeho kolégia na práci v programe.   

 

Na základe osobnej návštevy školy a výsledku rozhodnutia Rady Zelenej školy: 

 

Základná škola Školská 2 Michalovce 

splnila podmienky na udelenie titulu Zelená škola a získanie medzinárodného certifikátu 

s platnosťou do augusta 2024. 

 

Ďakujeme Vám za prijatie a želáme Vám veľa síl v ďalšej tvorivej práci a veľa radosti z aktivít 

v nasledujúcom období. 

 

25. 06. 2022 Lesanka Blažencová, Jaroslava Martinkovičová 

 

Poznámka: škola je oprávnená do 30. 8. 2024 používať titul Zelená škola, vlajku Zelenej školy a  jej logo uvádzať na 

svojich dokumentoch, na webe školy, propagačných materiáloch a pod.. Pokiaľ k 1.9. 2024 škola opätovne nezíska 

certifikát Zelená škola v inej téme nasledujúceho certifikačného obdobia, je povinná vlajku vrátiť do 15. 9. 2024 

CEEV Živica – kancelárii Zelená škola. 
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