
Výsledok hodnotenia školy

zapojenej do certifikačného programu Zelená škola

(školský rok 2020/2021)

Údaje o škole

Názov a sídlo školy: Materská škola, Š. Furdeka 1, 036 01 Martin

Meno riaditeľa/ky školy: Mgr. Helena Krnová

Meno a priezvisko koordinátora/ky programu
Zelená škola na škole:

Stanislava Košťálová

Hodnotenia sa zúčastnili:
Pani riaditeľka, pani koordinátorka, kolégium

tvorené pedagogickým a nepedagogickým
personálom

Hodnotenie vykonal/a: Miroslava Sliacka, Michaela Zbončáková

Hodnotenie prebehlo dňa: 18.06.2021

Prioritná téma/y pre certifikačné obdobie:

Doprava a ovzdušie

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. :

Materská škola Š. Furdeka v Martine je zapojená v programe Zelená škola už niekoľko certifikačných
období. V predĺženom certifikačnom období si vybrala na základe výsledkov auditu za svoju prioritnú
tému Dopravu a ovzdušie.
Kolégium tvorí pedagogický aj nepedagogický personál (učitelia, p. upratovačky) a tiež je zapojená 1
mamička. Na škole je dobrá spolupráca a v danej téme sa škole podaril posun. Pri vstupe do budovy sme
si hneď všimli vytvorené miesto na odkladanie bicyklov, kolobežiek, ktoré je na plno využívané
personálom aj detičkami. Pani koordinátorka sa aktívne zúčastňuje na seminároch a inšpiruje sa
aktivitami z iných Zelených škôl, čo potom prenáša do ich prostredia.

Oceňujeme nadšený prístup kolégia a svedomitosť p. koordinátorky. Aktívni kolegovia prichádzajúci s
novými nápadmi a participatívny prístup k jednotlivým aktivitám vám môže aj v budúcnosti pomôcť
udržať “ducha Zelenej školy” vo vašej škôlke.
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Spravte si na konci roka alebo začiatkom prázdnin stretnutie pre rodičov a deti, na ktorom môžete pri
neformálnych rozhovoroch prebrať aj fungovanie Zelenej školy.
Environmentálny audit bol vypracovaný členmi kolégia pre všetky témy. Jeho výsledky sú vo forme
silných a slabých stránok uverejnené na webovej stránke školy.

Environmentálny akčný plán vytvára kolégium, pričom rodičia majú možnosť vyjadriť sa k nemu na
plenárnom rodičovskom združení. Cieľ sa podarilo naplniť len čiastočne (škola chcela znížiť
dochádzanie detí do materskej školy autom o 20 %, podarilo sa o 15 %). Niektoré aktivity sa kvôli
sprísneným protipandemickým opatreniam nepodarilo uskutočniť (cyklovýlet pre rodičov a deti,
spolupráca s blízkou materskou školou).

Z výsledkov vyplýva, že aj keď síce cieľ sa nepodarilo naplniť, vami zvolené aktivity mali pozitívny
dopad na fungovanie škôlky s správanie sa rodičov.

V materskej škôlke sú rodičia dôležitým článkom kolégia, mnohokrát môžu pomôcť nielen materiálne, pri
samotnej realizácii, ale aj prispieť svojimi nápadmi. Odporúčame preto rodičov aktívnejšie zapájať a
oslovovať do aktivít Zelenej školy. Chápeme, že kvôli zložitej spoločenskej situácii to bolo v tomto smere
náročné a veríme, že od nového šk. roka sa vám tieto zmeny podarí zapracovať.
Aktivity, ktoré sa vám nepodarilo splniť odporúčame si preniesť do ďalšieho obdobia a napr. na začiatku
šk. roka si tak pripomenúť tému, ktorej ste sa venovali spolu s deťmi.
Monitoring a hodnotenie Kolégium malo cieľ nápadito meraný spoločne s deťmi a zhodnotený na konci
certifikačného obdobia vo forme grafu s vyznačeným veselými a smutnými smajlíkmi.

Veľmi oceňujeme formu, ktorú ste zvolili na monitorovanie splnenia aktivít a samozrejme aj to, že toho
mohli byť účastné samotné deti. Pokračujte v takomto trende aj naďalej.
Proenvironmentálna výučba prebieha na škôlke kontinuálne. Učitelia sa venujú nielen prioritnej téme,
ale aj predošlým, už absolvovaným témam v programe Zelená škola. Podporovaná je tiež výučba vonku,
v priestoroch átria škôlky.

Informovanie a zapojenie komunity prebieha prostredníctvom webovej stránky, na ktorej sú dispozícií
informácie aj z predchádzajúcich certifikačných období. Škôlka informuje o svojich aktivitách aj
prostredníctvom násteniek venovaných Zelenej škole.

Na informovanie o svojich aktivitách využite napr. mestské noviny nech sa o vás dozvie aj širšia verejnosť.
Odporúčame viac svoje výsledky v Zelenej škole prezentovať v miestnych médiách.
Ekokódex bol vypracovaný k prioritnej téme spolu s deťmi. Hravou formou vytvorená koláž upozorňuje
na hlavné zásady, ktorými sa škôlka v tomto období riadila.

Oceňujeme evidentné zapojenie sa detí do tvorby ekokódexu a jeho výtvarného stvárnenia. Vo vašej
škôlke je tiež viditeľné, ktorým témam ste sa venovali v predošlom období, čo hodnotíme pozitívne.
Nezabudnite tiež pripomínať aj to, čo všetko ste sa stihli naučiť v téme doprava a ovzdušie.
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Na základe výsledkov Vašej práce sa Rada Zelenej školy rozhodla udeliť Vašej škole certifikát a
vlajku Zelenej školy, ktorý  je platný do augusta 2023. Blahoželáme.
Program Zelená škola je cestou postupnej premeny školy, jej fungovania. Budeme radi, ak sa k nám v
školskom roku 2021/2022 opäť pripojíte (prihlasovanie 22. 4. – 30. 6. 2021).

Ďakujeme za možnosť navštíviť Vašu školu.

Michaela Zbončáková, Miroslava Sliacka
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