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Údaje o škole 

Názov a sídlo školy: Gymnázium Hubeného 23, Bratislava 

Meno riaditeľa/ky školy: Mgr. Mária Rodziňáková 

Meno a priezvisko koordinátora/ky programu 

Zelená škola na škole: Mgr. Jana Hornychová 

Hodnotenia sa zúčastnili: 
p. koordinátorka,  p. učiteľka, žiaci z kolégia, p. 

zástupkyňa, p. riaditeľka 

Hodnotenie vykonal/a: Janka Čilliková, František Halás 

Hodnotenie prebehlo dňa: 6. júna 2017 

 

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. : 

 

Gymnázium Hubeného je zapojená do programu Zelená škola druhé certifikačné obdobie. V tomto 

období si ako prioritnú tému škola vybrala tému Odpad.   

 

Kolégium školy nás privítalo peknou prezentáciou svojich aktivít počas 2 rokov. V kolégiu sú zastúpení 

žiaci rôznych ročníkov, študenti spolu  veľmi dobre spolupracujú a komunikujú.  

Kolégium sa stretáva podľa potreby, je plne funkčné, plánovanie, aj realizácia aktivít je prenechaná 

študentom.  

 

Environmentálny audit bol vypracovaný kompletne a bol spracovaný členmi kolégia. Páčilo sa nám, že 

po 1,5 roku si študenti audit urobili znova, aby si preverili, či sa im podarilo znížiť množstvo 

komunálneho odpadu. V ďalšom certifikačnom období odporúčame o výsledkoch auditu viac informovať, 

viac ho prezentovať pred školskou komunitou, zverejniť na nástenke napr. nejakou zábavnou formou.   

 

Jednotlivé aktivity zahrnuté v Environmentálnom akčnom pláne boli splnené. Okrem tých, ktoré v ňom 

boli uvedené, nás zaujala učebňa, ktorú si študenti sami zariadili (zväčša už použitým nábytkom), palety 

využili na výrobu sedenia. Takisto nás zaujala knižná búdka, ktorú vyrobil  jeden zo žiakov, je dostupná 

aj verejnosti a podľa slov študentov sa od nainštalovania využíva.   

 

Monitoring bol vykonávaný priebežne kolégiom počas pravidelných stretnutí.  

ÁNO/NIE 
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Informovanie a zapojenie komunity  
Nástenka Zelenej školy je viditeľne umiestnená na chodbe školy vedľa bufetu. Kolégium o svojich 

aktivitách informuje na webovej stránke ale aj prostredníctvom  elektronického školského časopisu 

„Hubenka Times“. Študenti urobili aj dotazník, prostredníctvom ktorého zisťovali názory spolužiakov, do 

domácností v okolí školy rozniesli informačné letáčiky o triedení odpadu. Bolo by však dobré sa ešte viac 

zamerať na širšiu verejnosť a spoluprácu s obcou. Do budúcnosti odporúčame realizovať rovesnícke 

vzdelávanie napr. pre susednú základnú školu, prípadne iný subjekt alebo verejnosť.  

 

Eko-kódex 

Veľmi oceňujeme realizáciu eko-kódexu. Študenti si naň vlastnoručne vyrobili papier (z použitých lístkov 

na obed). Eko-kódex súvisí so zvolenou témou, je umiestnený na nástenke  a študenti vedeli o jeho 

význame.  

 

Na Vašej škole sme sa cítili veľmi príjemne, bolo nám potešením Vás navštíviť a zoznámiť sa 

s aktívnymi študentmi. Takisto chceme vyzdvihnúť prácu pani koordinátorky, ktorá v programe odviedla 

veľký kus práce. Vážime si Vaše vynaložené úsilie a prajeme Vám veľa nadšenia pri realizácií ďalších 

aktivít v rámci školy. 
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