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ODPAD 

Údaje o škole 

Názov a sídlo školy: Základná škola Škultétyho 1, Nitra  

Meno riaditeľa/ky školy: Mgr. Henrieta Martincová 

Meno a priezvisko koordinátora/ky programu 

Zelená škola na škole: Mgr. Martina Lavrincová 

Hodnotenia sa zúčastnili: Koordinátorka programu, žiaci kolégia 

Hodnotenie vykonal/a: Katarína Jánošová, Lucia Čendulová 

Hodnotenie prebehlo dňa: 14.5. 2018 

 

Prioritná téma/y pre certifikačné obdobie: 

  

 

 

Rozhodnutie o výsledku certifikácie 

 

Škola získava certifikát „Zelená škola“                  ÁNO 

Škola získava diplom „Na ceste k Zelenej škole“  - 

 

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

 

Škola sa v tomto certifikačnom období venuje téme odpad. Aktívnou prácou žiakov sa podarilo znížiť 

odpad jedla v školskej jedálni o 2 % a znížiť množstvo komunálneho odpadu o 5 %. 

 

Kolégium bolo vytvorené slobodne. Bola šírená informačná kampaň s výzvou na zapojenie sa žiakov do 

projektu Zelená škola a tí sa dobrovoľne prihlasovali do kolégia. Informácie boli zverejnená aj na 

školskej nástenke. V kolégiu sa okrem žiakov nachádzajú pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci 

a rodičia. Kolégium sa schádza operatívne a zo stretnutí si pravidelne robí zápisy. 

 

Environmentálny audit bol riadne vyplnený, žiaci ho vypracovávali samostatne a jeho výsledky 

zverejnili na nástenke. Okrem žiakov pri vytváraní auditu spolupracovali aj pedagogickí a nepedagogickí 

zamestnanci. 

 

Environmentálny akčný plán bol vypracovaný na základe výsledkov auditu, pričom za hlavné ciele si 

škola stanovila zníženie odpadu jedla v školskej jedálni o 2 % úpravou jedálneho lístka a zníženie 

ÁNO/NIE 
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množstva komunálneho odpadu o 5 %. Po vypracovaní akčného plánu o ňom boli na poradách 

informovaní učitelia a tí následne informovali svojich žiakov na vyučovaní. Kolégium sa snažilo znížiť 

odpad v školskej jedálni aktivitami: monitoring obľúbenosti jedál v školskej jedálni alebo informačná 

kampaň zameraná na potrebu znižovania odpadu v školskej jedálni.  

Druhý cieľ, ktorý bol zameraný na zníženie množstva komunálneho odpadu bol podporený aktivitami: 

burza kníh alebo zisťovanie doby rozkladu odpadu (zakopanie vzoriek odpadu do zeme a jeho vyhrabanie 

po určitom čase). Tiež sa nám páčila aktivita týždeň textilnej vreckovky pre vyučujúcich a zamestnancov 

školy, týždeň desiatej v desiatovníku a umývateľnej fľaši. Obidve tieto aktivity vedú k minimalizácii 

odpadu, čo je vynikajúci krok vpred. Oceňujeme zaujímavé aktivity kolégia a do budúcnosti navrhujeme 

venovať sa prioritnej téme ešte podrobnejšie a do hĺbky (minimalizácia či globálne dopady odpadu). 

 

Monitoring je prehľadne a starostlivo vyplnený, uvádza výsledky plnenia stanovených cieľov. 

Monitoring ukázal, že sa úlohy podarilo úspešne splniť. Oceňujeme snahu žiakov priebežne a poctivo 

monitorovať všetky aktivity a zbierať výsledky.  

 

Pro-environmentálna výučba v škole prebieha prepájaním aktivít Zelenej školy s vyučovacími 

predmetmi. Na hodinách matematiky sa žiaci venujú počítaniu množstva odpadov alebo práci s grafmi, 

taktiež v téme. Je pozitívne, že sú aj ostatní vyučujúci ochotní zapracovávať prioritnú tému Zelenej školy 

do vyučovania. Kladne hodnotíme rovesnícke vzdelávanie, do ktorého sa zapájajú členovia kolégia, bolo 

to napríklad predstavenie náučnej prezentácie o separovanom zbere odpadov alebo tiež Rozprávka 

o Lesanke, rovesnícke učenie mladších žiakov členmi kolégia. V rámci pro-environmentálnej výučby sa 

členovia kolégia a ekologického krúžku zúčastnili exkurzie v sade Dvory nad Žitavou a besedy 

s pracovníkom NKS Nitra na tému nakladanie s odpadom v meste. 

 

Informovanie verejnosti sa škole dobre darí plniť a okrem prehľadnej časti internetovej stránky 

vyčlenenej pre Zelenú školu sa pravidelne prispieva aj do školského časopisu. Je zrejmé, že žiaci školy 

poznajú Zelenú školu a pravidelne sa stretávajú s jej aktivitami. Kolégium často spolupracuje aj s 

s kultúrnym centrom Hidepark v Nitre a mestským zastupiteľstvom.  

 

Eko-kódex zodpovedá zvolenej téme pre dané certifikačné obdobie, je viditeľne umiestnený 

v priestoroch školy, a tiež je o ňom informovaná školská verejnosť a rodičia. Eko-kódex vznikol 

v spolupráci členov kolégia, ktorí vybrali fotografie a žiakov prvého stupňa. 

 

 

Na základe Vašich výsledkov v programe sa Rada Zelenej školy rozhodla udeliť Vám certifikát 

a vlajku Zelenej školy v téme odpad, ktoré sú platné do augusta 2020.  

Potešili sme sa všetkým aktivitám, ktoré ste vymysleli a prajeme Vám veľa dobrých nápadov a úspechov 

do budúcnosti. 

 

Lucia Čendulová a Katarína Jánošová 
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