Výsledok hodnotenia školy
zapojenej do certifikačného programu Zelená škola
(školský rok 2013/2014)
Údaje o škole
Názov a sídlo školy:

Špeciálna základná škola Klenovec, Partizánska 909,
Klenovec

Meno riaditeľa/ky školy:

Mgr. Janka Pohorelská

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

Mgr. Ivana Horváthová

Hodnotenia sa zúčastnili:
Hodnotenie vykonal/a:
Hodnotenie prebehlo dňa:

riaditeľka, koordinátorka, kolégium, žiaci školy
Miroslava Piláriková
18. 6. 2014

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. :
Špeciálna základná škola v Klenovci si v tomto certifikačnom období vybrala ako prioritnú tému Zeleň
a ochranu prírody. Táto špeciálna škola je naozaj ukážkou toto, že aj špeciálna škola môže robiť
naozaj úžasné veci a niekedy naozaj aj lepšie ako bežné školy.
Areál školy sa za toto certifikačné obdobie naozaj zmenil na nepoznanie. Škola má na svojom
pozemku veľmi strmý kopec, ktorý bol veľmi ťažko použiteľný pre nejaké edukačné účely. Škola sa
s tým ale popasovala naozaj krásne a terén kopca zmenila na terasy, ktoré teraz využíva ako svoj vlastný
náučný chodník. Kolégium sa aktívne (v rámci svojich možností) zapája do aktivít programu. Všetci žiaci
na škole vedia, že škola je do programu zapojená a sú na to pyšní.
Veľkú pochvalu by som chcela dať aj za webovú stránku školy, na ktorej sa každý dozvie čo daná škola
robí. Altánok, opičia dráha, pocitový chodník, náučné tabule, políčko, bylinková špirála... To všetko
sú veci, ktoré sa škole naozaj podarili.
Škola má hneď na vstupe umiestnenú nástenku o programe Zelená škola a ich vlastný krásny eko-kódex.
Env. audit vypracovala celá škola spoločne a jeho výsledky boli škole aj prezentované formou + a -. To
aktivít programu sa krásne zapájajú samotní žiaci, ktorí si napr. vytvorili sami stanovištia na Deň Zeme
na námestí v Klenovci. Na škole počas certifikačného obdobia vznikol aj environmentálny krúžok, ktorý
funguje ako gro aktivít programu.
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Na všetky potrebné veci si škola vie sama zohnať financie a idú za svojimi snami – čo je super. Na
aktivitách EAP sa podieľali aj rodičia – napr. tí, ktorí sú na obecnom úrade vedení ako VPP. Nadšená
som bola aj z aktivít, ktoré sa realizovali v miestnej osade – napr. na deň vody.
Škola sa propaguje prostredníctvom aktivít na námestí obce ale aj v miestnej TV stanici.
Pravidelne spolupracujú aj s miestnou základnou školou, ktorá bola účastná napr. aj na otvorení
náučného chodníka.
Env. vzdelávanie na tejto škole podporili aj drevené didaktické hračky, či vlastná zbierka námetov
vyučovacích hodín v ekoučebni vytvorená samotnými učiteľmi.
Špeciálnej základnej škole v Klenovci sa dá veľmi málo vyčítať, pretože program Zelená škola je tu
naozaj ukážkou toho ako by sa to malo robiť.
Pár odporúčaní na záver:
 skúste ešte viac zapojiť bývalých žiakov, či rodičov – viem, že je to ťažké ale nevzdávajte to
 skúste sa spojiť s niektorou strednou „zelenou“ špeciálnou školou a vytvoriť tak priestor pre
vašich žiakov na pokračovanie vo vzdelávaní
 požiadajte o nejaký grant a vezmite celé kolégium Zelenej školy na nejaký pobyt – zaslúžia si to
Bolo mi cťou byť na vašej škole a vidieť čo všetko ste dokázali.
Mirka Piláriková
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