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Údaje o škole 

Názov a sídlo školy: Materská škola Veľký Šariš 

Meno riaditeľa/ky školy: Janka Ščerbáková 

Meno a priezvisko koordinátora/ky programu 

Zelená škola na škole: 
Jana Kotuľáková 

Hodnotenia sa zúčastnili: 

p. riaditeľka, p. koordinátorka Jana Kotuľáková, p. 

psychologička Karaffová, p. vedúca školskej jedálne 

Alena Cechová, p. školník, p. upratovačky, rodičia: 

p. Lucáková, p. Bednárová, p. Lukáčiková, p. Bučko, 

náhodne oslovené p. učiteľky a p. kuchárky, deti 

Hodnotenie vykonal/a: Lesanka Blažencová, Jaroslava Martinkovičová 

Hodnotenie prebehlo dňa: 9. 5. 2022 

 

Prioritná téma/y pre certifikačné obdobie: 

  

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. : 

MŠ Veľký Šariš je v programe Zelená škola zapojená dlhodobo. V poslednom hodnotení v júli 2020 získala 

v téme ODPAD Diplom „Na ceste k Zelenej škole“.  

 

Kolégium Zelenej školy tvorí nová pani koordinátorka, ktorá sa s programom oboznamovala od začiatku 

a jej veľká pomoc – školská psychologička. V tomto certifikačnom období prešli kus cesty spoločne 

a veľmi si pomáhali, čo sa odrazilo na výsledkoch. V užšom kolégiu sú niekoľkí pedagogickí 

a nepedagogickí zamestnanci školy a v širšom sú zástupcovia rodičov z každej triedy materskej školy 

a ostatní pedagógovia. Zoznam členov kolégia je na webovej stránke školy, spolu s výzvou pre ďalších 

rodičov a kontaktom na pani koordinátorku, keby sa chceli pridať. Oceňujeme, že hodnotenia sa zúčastnili 

až štyria zástupcovia rodičov. Z toho, čo sme sa dozvedeli, je jasný ich veľmi silný pozitívny vzťah 

k materskej škole, ochota zapájať sa do aktivít, ktoré materská škola realizuje, informovanosť a ocenenie 

pani učiteliek za ich prácu. Rodičia vnímajú, že materská škola robí mnoho vecí nad rámec bežného chodu 

ODPAD 
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škôlky a environmentálne zameranie je nielen pre ich deti, ale aj pre nich samých veľkým prínosom. 

Zapájajú sa do rôznych výziev, ktoré dostávajú od pani koordinátorky, interagujú na sociálnych sieťach, 

posielajú fotky, ako realizujú niektoré typy na aktivity v svojich domácnostiach alebo prispievajú vlastnými 

nápadmi.  

Odporúčame: vzhľadom na naozaj veľký počet motivovaných rodičov je do budúcnosti (po pominutí doby 

kovidovej) namieste ešte viac rozvíjať tento potenciál, ktorý v nich škôlka má, zapájať ich aktívne aj do 

tvorby samotného plánu, či zveriť im viac zodpovednosti za jednotlivé úlohy. Posilní sa tak participácia, 

ktorá je jedným zo základných pilierov programu Zelená škola a všetci určite ocenia ešte väčšiu súdržnosť, 

ktorá sa vytvára najmä spoločnou prácou na zmysluplných projektoch.  

 

Environmentálny audit robili pani učiteľky s deťmi v niekoľkých triedach. Bol prepojený s výukou, deti 

sa s problematikou odpadu oboznamovali prostredníctvom auditových listov spracovaných pre materské 

školy. Na fotografiách zverejnených na webovej stránke školy vidno, že sa tejto úlohy zhostili s veľkou 

chuťou a zápalom. V čase hodnotenia si to samozrejme už niektoré nepamätali, čo je u takýchto malých 

detí pochopiteľné.  

Odporúčame: pred hodnotiacou návštevou si spoločne s deťmi auditové listy pozrieť, porozprávať sa 

o téme a skúsiť si spoločne vyhodnotiť, čo sa v materskej škole zmenilo. Audit by nemal byť  formálny nutný 

povinný krok, ale pomôcka k lepšiemu uchopeniu témy aj u najmenších, je možné s ním aj opakovane 

pracovať pre pripomenutie si toho, čo v konkrétnej téme považujeme za dôležité.  

 

Environmentálny akčný plán sa podarilo vyskladať z aktivít, kde bola rozdelená zodpovednosť za ich 

realizáciu medzi viacerých pedagógov, nepedagogických zamestnancov aj rodičov. Svojich úloh sa pekne 

zhostili, vedúca školskej jedálne je nápomocná pri objednávaní čistiacich prostriedkov vo väčších 

baleniach, rodičia z kolégia vyvíjali snahy o zavedenie mliečneho automatu v meste Veľký Šariš. Zatiaľ sa 

to nepodarilo, ale je dostupná aspoň informácia, kde najbližšie takéto automaty sú a podľa vyjadrenia 

rodičov nie je problém zájsť si pre bezobalové mlieko na bicykli. Do zmien bol zapojený aj p. školník, 

využíva kompostovisko na pokosenú trávu a bioodpad z kuchyne a p. upratovačky, ktoré na upratovanie 

používajú aj ocot napr. na čistenie perlátorov, do prania, na umývanie podláh. 

Cieľom environmentálneho akčného plánu bolo znížiť celkové množstvo odpadu v materskej škole o 5%. 

Cieľ sa podarilo naplniť.  

Odporúčame: v dobre naštartovanej spolupráci pokračovať.  

 

Monitoring plnenia aktivít v akčnom pláne si užšie kolégium vyhodnocovalo pravidelne na dennej báze 

a širšie kolégium bolo informované 1x do týždňa. Pekne spracovaný monitoring aktivít visel aj na nástenke 

vo forme hviezdičiek, ktoré obsahovali jednotlivé aktivity.  

Odporúčame: cesta prehľadne spracovaného plánu na nástenke rozdeleného na jednotlivé aktivity, ktoré 

má škola pred sebou na ceste k splneniu cieľa je dobrou formou informovania a monitoringu zároveň. Pre 

menšie deti je dobré voliť formu, ktorá je pre deti zrozumiteľná – môže pri nej aj pomáhať, vystrihovať 

alebo kresliť obrázky a zvedomovať si tak aktivity, ktoré majú zažité, alebo ktoré ešte majú pred sebou. Aby 
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toho nebolo pre deti príliš veľa, dá sa plánovať a monitorovať urobené veci po mesiacoch alebo 

jednotlivých ročných obdobiach.  

 

Pro-environmentálna výučba prebiehala priebežne počas celého certifikačného obdobia. Vyvrcholením 

býva tradične deň Zeme, kde boli tento rok urobené infostánky aj pre rodičov a veľmi zaujímavý workshop, 

ktorý realizovali pozvané hostky z bezobalového obchodu. Viacerí rodičia aj pani riaditeľka ocenili, že to 

bola výborná príležitosť dostať sortiment z takéhoto obchodu bližšie k rodičom, ktorí sa tam len tak sami 

nevyberú a priblížiť im tak filozofiu aj praktickú stránku takéhoto nakupovania. Jedna z mamičiek pomohla 

vybaviť aj exkurziu na zberný dvor, čo je niekedy pri takýchto malých deťoch problém, oceňujeme snahu 

učiť deti prakticky a vlastnými zážitkami. 

Odporúčame: v praktickej a zážitkovej výučbe pokračovať, aj naďalej sa nebáť objavovať nové témy pre 

deti aj pre dospelých.  

 

Informovanie a spolupráca s komunitou užšie kolégium bolo informované priebežne, pri každodennom 

styku v škole, širšie kolégium 1x do týždňa na poradách alebo prostredníctvom sociálnych sietí. Rodičia 

vedeli dobre popísať aktivity, ktoré materská škola realizovala, či už sa na niektorých priamo podieľali, 

alebo sa len zapájali do malých výziev, ktoré škola posúvala do rodín. Vynikajúcou formou zapojenia 

rodičov aj celých rodín bolo krásne spracované video nápadov na minimalizáciu odpadu v rôznych 

oblastiach života. Pani učiteľky naň vymysleli scenár, kostýmy, každá časť bola spracovaná samostatne 

s pripravenou scénou aj rekvizitami. Deti samotné vyhodnocujú spôsob akým niečo robíme ako dobrý 

(palec hore) alebo nie dobrý pre prírodu (palec dole). Toto video malo medzi rodičmi veľký ohlas, veľa 

zdieľaní na sociálnych sietí a zapojenie priamo ich detí do zdieľania nápadov, ako separovať bioodpad, 

šetriť zdroje alebo minimalizovať odpad. Pre rodičov bolo veľmi silnou výzvou nasledovať vlastné deti 

a niečo do svojich životov naozaj prevziať natrvalo. Veľmi chválime pani učiteľky za vynikajúci nápad, 

ktorý dokázal preklenúť bariéru „nestretávania sa“ na pôde materskej školy aj mimo nej a udržať 

komunikáciu s rodičmi živú, sviežu a prispôsobenú dnešnej dobe. Veľký posun od informovania iba na 

nástenkách. Oceňujeme veľa práce navyše a zapojenie manžela, ktorý pomohol s profesionálnym strihom 

videa. Oceňujeme takisto veľmi pekne a prehľadne spravenú webovú stránku, kde návštevník nájde naozaj 

komplexné informácie o programe, kolégiu, jednotlivých aktivitách.  

Odporúčame: do budúcna je potrebné na web umiestniť výsledky auditu a v závere certifikačného obdobia 

informáciu o splnení cieľa. Každopádne, urobili ste veľmi pekný kus práce a môžete byť v tomto inšpiratívni 

pre druhé školy a škôlky. Udržte si dobrú energiu a pokračujte v ďalších skvelých nápadoch. Pravidelné 

informovanie celej školskej komunity rôznymi spôsobmi je potrebné zachovať do budúcnosti.  

 

Ekokódex je umiestnený na nástenke. Vyjadruje základné enviroštandardy školy, ako konkrétne kroky 

a opatrenia v znovupoužívaní vecí a minimalizácii odpadu. Nástenka okrem ekokódexu obsahuje množstvo 

zaujímavých rád a typov pre rodičov, napr. výrobu vlastných čistiacich prostriedkov, kontakty na 

bezobalové obchody v Prešove a Sabinove a pod.   
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Odporúčame do tvorby Ekokódexu do budúcna zapojiť aj deti – môžu pomôcť drobnými kresbami, 

výtvarným spracovaním hlavných zásad, ktorými sa materská škola bude riadiť aj do budúcna 

(enviroštandardy) – nakoľko ich stvárnili vo videu, isto by vedeli byť nápomocné.  

 

Záver  

Na hodnotení sme všade videli a cítili veľkú snahu dvojice pani koordinátorky Janky a školskej 

psychologičky Denisky, aby veci boli urobené čo najlepšie. Do programu dali v tomto certifikačnom období 

veľmi veľa energie aj svojho vlastného voľného času, čo sa odrazilo na výsledkoch. Majú podporu pani 

riaditeľky, v materskej škole je príjemná atmosféra, pribudla nová posila do tímu – ochotná  a nápomocná 

vedúca školskej jedálne. Želáme vám, nech si potrebnú energiu udržíte aj naďalej a nech sa vám darí deliť 

si prácu tak, aby vám to šlo aj v ďalšom certifikačnom období spoločne a s radosťou.  

 

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

 

Materská škola Veľký Šariš 

splnila podmienky na udelenie titulu Zelená škola a získanie medzinárodného certifikátu 

s platnosťou do augusta 2024. 

 

Ďakujeme Vám za prijatie a želáme Vám veľa energie v ďalšom období. 

 

27.6. 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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