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Údaje o škole 

Názov a sídlo školy: Základná škola Divín 

Meno riaditeľa/ky školy: Mgr. Aneta Zvarová 

Meno a priezvisko koordinátora/ky programu 

Zelená škola na škole: Mgr. Anna Králiková 

Hodnotenia sa zúčastnili: 
Aneta Zvarová, Anna Králiková, Žiaci kolégia, 

pedagógovia  

Hodnotenie vykonal/a: Mgr. Jánošová Katarína, Jana Udvardiová 

Hodnotenie prebehlo dňa:  

 

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. : 

Vaša základná škola je zapojená v programe Zelená škola už dlhšie časové obdobie. Po dvoch rokoch 

práce na prioritnej téme „Zeleň a ochrana prírody“ ste sa prihlásili do hodnotenia so žiadosťou o certifikát 

Zelená škola.  

Vaša škola má k dispozícii pomerne veľkú budovu s priestranným areálom s možnosťou ďalšieho vývoja 

v oblasti Zeleň a ochrana prírody.  

Kolégium Zelenej školy je tvorené najmä žiakmi školy a tiež pedagogickými ako i nepedagogickými 

pracovníkmi školy. Kolégium sa počas certifikačného obdobia stretávalo nepravidelne, podľa potreby 

a stretnutia sa zúčastňovali hlavne žiaci s koordinátorkou. Do budúcna odporúčame realizovať 

pravidelnejšie stretnutia kolégia, na ktorom okrem spoločného rozhodovania budete môcť zaviesť 

pravidelný monitoring a vyhodnocovanie jednotlivých aktivít.  

Audit bol vyplnený v povinných častiach pre všetky témy a k vybranej prioritnej téme bola vypracovaná 

aj nepovinná časť. Audit vypĺňali žiaci, ktorí sú členmi kolégia. V budúcnosti odporúčame výsledky 

auditu prezentovať na nástenke školy ako aj na webovej stránke školy.  

ÁNO/NIE 
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Environmentálny akčný plán bol prehľadne spracovaný do vzorovej tabuľky pre jednu prioritnú tému. 

Ciele boli formulované jasne a zrozumiteľne, zároveň boli plánované v logickej časovej následnosti. Za 

každú aktivitu bola stanovená zodpovedná osoba. Environmentálny akčný plán školy je vypracovaný 

primerane k veku žiakov, je primárne zameraný na vzdelávanie detí. Za hlavný cieľ si Vaša škola 

stanovila vytvorenie environmentálnej učebne v areáli školy. V areáli školy bolo vybudované krásne 

prírodné jazierko, boli vysadené rôzne druhy ovocných stromov. Cieľ aj väčšina podcieľov boli naplnené. 

Pozitívne hodnotíme jednotlivé aktivity v EAP-e, ktoré boli zamerané na rovesnícke vzdelávanie.  

Pro-environmentálna výučba je kvalitne zapracovaná do školského vzdelávacieho plánu.  

Informovanie verejnosti prebieha prostredníctvom nástenky umiestnenej na škole a prostredníctvom 

internetu formou fotiek. Informovanie prebieha taktiež prostredníctvom obecných novín.  

Ekokódex bol vytvorený členmi kolégia a je umiestený na viditeľnom mieste na hlavnej chodbe.  

Ďakujeme za možnosť navštíviť Vašu školu, kde nás vítala veľmi milá a pozitívna atmosféra. Po 

celkovom zhodnotení Vašej práce v programe Zelená škola v hodnotenom certifikačnom období sme 

dospeli k názoru, že Vaša škola napriek menším nedostatkom si zaslúži ocenenie formou certifikátu 

a vlajky Zelená škola.  

Želáme veľa energie a množstvo nápadov v ďalšom certifikačnom období.  

S pozdravom 

Katarína Jánošová, Jana Udvardiová 

 

Silné stránky 

Slabé stránky 

Priestranný areál Slabšia spolupráca s rodičmi 

V škole vládne dobrá spolupráca medzi učiteľmi Slabá propagácia činností školy 

Veľká miera práce so žiakmi  

Lokalita školy  

Priestory školy, veľká záhrada  

Aktívna a zapálená koordinátorka  

 


