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Údaje o škole 

Názov a sídlo školy: Materská škola v Kobeliarove  

Meno riaditeľa/ky školy: Mária Svinčiaková 

Meno a priezvisko koordinátora/ky programu 

Zelená škola na škole: 
Patrícia Cangárová 

Hodnotenia sa zúčastnili: 
p. riaditeľka, p. koordinátorka, starostka obce p. 

Regrutová, p. Nemčková - rodič, deti z MŠ 

Hodnotenie vykonal/a: Lesanka Blažencová, Monika Tanečková 

Hodnotenie prebehlo dňa: 31. 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. : 

 

Materská škola v máji tohto roku privítala Zelenú školu na hodnotiacej návšteve už po tretíkrát. 

V predchádzajúcich certifikačných obdobiach sa venovali témam Zeleň a OP a ODPAD. V poslednom 

certifikačnom období sa materská škola opäť vrátila k téme Zeleň a ochrana prírody, v ktorej nadviazala  

na predchádzajúce vedomosti a venovala sa novým aktivitám v tejto téme s novou generáciou detí. Napriek 

tomu, že materská škola bola počas pandémie niekoľko týždňov zatvorená, dokázala tému Zeleň a OP 

udržať živú medzi deťmi, čoho dôkazom je aj mnoho novovytvorených prvkov v školskej záhrade. 

 

Kolégium Zelenej školy bolo vytvorené slobodne a participatívne. Členmi užšieho kolégia sú riaditeľka 

materskej školy, koordinátorka, prevádzková pracovníčka škôlky, zástupcom z radov rodičov je mamička 

na MD. Materská škola má v širšom kolégiu obyvateľov obce a rodičov bývalých žiakov, p. Špirkovú 

s manželom, ktorí v prípade potreby radi pomôžu s aktivitami v škôlke. Kolégium sa stretáva pravidelne, 

podľa potreby, minimálne raz mesačne.  

Odporúčame: Vzhľadom na zložitejšie pomery v rodinách detí nepredpokladáme väčšie zapojenie rodičov 

(aj keď by bolo vítané), odporúčame udržať kontakt s momentálne aktívnymi členmi. Širšie kolégium nemá 

mať len formálny charakter, preto je potrebné, aby bolo tvorené konkrétnymi aktívnymi členmi. Do budúcna 

je potrebné mať na webovej stránky aktualizovaný zoznam členov kolégia. 

Zeleň a ochrana prírody 
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Environmentálny audit bol spracovaný koordinátorkou a deťmi kolégia a to na začiatku certifikačného 

obdobia (jeseň 2020) a opäť na konci certifikačného obdobia (jar 2022). Audit bol vykonaný za pomoci 

auditových listov. Veľmi oceňujeme opakovanie auditu, aby si deti pripomínali zmysel a dôvody, pre ktoré 

robia zmeny. Výsledky auditu boli prehľadne a zrozumiteľne spracované a zverejnené na nástenke Zelenej 

školy. Oceňujeme, že materská škola využila nové auditové listy Zelenej školy. 

Odporúčame: Zotrvať v tomto trende a vzhľadom na nepravidelnú návštevu škôlky zo strany detí robiť 

audit 2x za rok, alebo aspoň na začiatku a konci certifikačného obdobia. Výsledky auditu je potrebné 

zverejniť aj na webovej stránke obce, kde má MŠ svoju podstránku.  

 

Environmentálny akčný plán vznikol v spolupráci s členmi kolégia na spoločných stretnutiach. 

Oceňujeme, že ste oslovili priamo deti, aby mohli povedať, čo by chceli mať na svojom školskom dvore 

a prečo, a že ich aj napriek nepriaznivému rodinnému zázemiu vťahujete do aktívneho diania v škôlke. EAP 

bol zverejnený na nástenke pri vstupe do šatne. 

Cieľom environmentálneho akčného plánu bolo: Do konca mája 2022 zvýšiť možnosti realizácie 

environmentálnych edukačných aktivít o 10 aktivít ročne vytvorením troch nových výučbových plôch  

v školskej záhrade. 

Tento cieľ pokladáme za splnený. Školská záhrada je vytvorená tak, aby sa v nej mohli deti učiť, rozvíjať 

svoje zručnosti a schopnosti v súlade s prírodou. Oceňujeme, že pani koordinátorka spolu s pani riaditeľkou 

niektoré aktivity aj viackrát opakovali. Upevňujú tak tému a dávajú tak priestor deťom, ktoré navštevujú 

MŠ nepravidelne, aby tiež zažili niektoré z aktivít. 

 

Monitoring akčného plánu a vyhodnocovanie jednotlivých aktivít bolo realizované priebežne v spolupráci 

s členmi kolégia. Oceňujeme, že si materská škola založila kroniku, v ktorej píšu o aktivitách, ktoré zažili 

a o prvkoch, ktoré vytvorili. 

Odporúčame: do monitoringu je potrebné zapájať deti, veľmi vhodnou formou monitoringu je napr. 

prekresliť aktivity z akčného plánu do jednoduchých obrázkov alebo piktogramov, aby deti mohli zaznačiť 

a vyhodnocovať, čo sa im podarilo. Ohľadom „detského“ monitoringu odporúčame poradiť  

sa s regionálnom koordinátorkou.  

 

Pro-environmentálna výučba: MŠ dokáže popri bežnom školskom pláne vytvoriť priestor na prepájanie 

témy Zeleň a ochrana prírody, oceňujeme, že hľadáte inovatívne spôsoby, ako učiť. Oceňujeme tiež, že 

pani koordinátorka navštevovala semináre Zelenej škole, ktoré podľa jej slov, ju v mnohom naštartovali 

a inšpirovali. Deti majú čerstvo vysadený vyvýšený záhon so zeleninou a nasadené ovocné kry a stromy 

tvoriace živý plot popri zrekonštruovanom plote škôlky. O všetky vysadené rastlinky sa vzorne starajú 

a samé ich polievajú. Počas certifikačného obdobia sa v rámci témy Zeleň a ochrana prírody realizovalo 

viacero zážitkových aktivít, napr. návšteva v dedine v záhrade s včelími úľmi, výlet do čerešňového sadu 

v obci Brdárka alebo pečenie koláča z jabĺk z vlastnej záhrady. Ten deťom utkvel v pamäti asi najviac 

a dokázali o tejto aktivite s nami komunikovať aj napriek jazykovej bariére. Veľmi oceňujeme pozvanie 
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pracovníčky pre environmentálnu výchovu z NP Slovenský kras, ktorá prišla priamo do materskej školy 

porozprávať deťom nie len o veľkých šelmách, ale tie, samozrejme zaujali najviac.  

Odporúčame naďalej vytrvať v tomto štandarde, aktivity realizovať aj viackrát a opakovane osloviť 

rôznych odborníkov, ktorí vedia niečo zaujímavé priniesť medzi deti aj dospelých v MŠ.  

 

Informovanie a spolupráca s komunitou:  MŠ informuje o svojich aktivitách prostredníctvom nástenky 

a webovej stránky obce Kobeliarovo, kde sa dajú nájsť všetky potrebné informácie o realizácii programu 

Zelená škola pekne spracované a doplnené fotografiami. Oceňujeme spoluprácu s obcou a uverejňovanie 

informácii v miestnych novinách a rozhlase.   

Odporúčame: vzhľadom na to, že širšie kolégium MŠ tvoria rodičia a obyvatelia obce, ktorí počas 

pandémie mali obmedzený vstup do budovy škôlky, je potrebné, aby dokumenty ako audit a jeho výsledky  

a tiež schválený environmentálny akčný plán boli zverejnené na webovej stránke obce.  

 

Ekokódex je výsledkom spolupráce koordinátorky a detí. Je vypracovaný k téme, viditeľne umiestnený 

pred budovou MŠ, ale aj vo vnútri. Má zároveň symbolickú podobu, kde každé dieťa zanechalo po sebe 

odtlačok ruky s naformulovanou zásadou. Tieto odtlačky sú zároveň enviroštandardami, ktorými  

sa materská škola bude riadiť aj po ukončení témy Zeleň a ochrana prírody. Takúto formu Ekokódexu aj 

jeho zverejnenie na verejnom priestranstve pred budovou MŠ ako aj na webovej stránke obce hodnotíme 

veľmi pozitívne. 

Odporúčame: spracovaním Ekokódexu môžete byť dobrým príkladom pre ostatných, veríme, že na našich 

seminároch budete mať možnosť odprezentovať ho v budúcnosti aj pre ostatné školy.  

 

Záver  

Sme veľmi rady, že sme mohli stráviť čas s vami vo vašej malebnej obci a veľmi príjemnom prostredí 

materskej školy. Toto prostredie vám dáva nesmierne dobrý základ byť spätí s prírodou a robiť ďalšie 

aktivity reálne meniace materskú školu tak, aby sa dalo čím viac výučby realizovať vonku. Oceňujeme 

zvládnutie a prepojenie metodiky 7 krokov vo vašej práci, a tiež vašu osobnú motiváciu  

pri práci s deťmi. 

 

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

 

Materská škola v Kobeliarove 

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. 

Lesanka Blažencová, Monika Tanečková, 26.6.2022 

 

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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