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Úvod 

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre školy, ktoré denne robia kroky na 

zníženie ekologickej stopy, robia, čo učia, učia inak a svojím konaním inšpirujú rodičov aj 

verejnosť Cieľom programu je podpora školskejkomunity, ktorá vďaka vzájomnej spolupráci 

mení svoje environmentálne správanie a znižujú ekostopu školy, čím prispieva k zmierneniu 

vplyvu školy na klimatické zmeny.  

Koordinácia programu 

Zelená škola patrí do celosvetovej siete ekoškôl, ktorých medzinárodným garantom 

je Nadácia FEE – FoundationforEnvironmentalEducation.  

Školy s označením “Eco-School” pracujú pod hlavičkou tejto organizácie po celom svete. 

 Na Slovensku program koordinuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. 

Národným garantom programu Zelená škola je sieť environmentálnovýchovných 

organizácií ŠPIRÁLA. 

Priebeh programu na škole 

Škola zaregistrovaná do programu Zelená škola realizuje aktivity v rámci dvojročného 

certifikačného obdobia.  

Počas jedného certifikačného obdobia sa škola venuje jednej prioritnej téme spomedzi 

siedmich tém programu: 

1. zeleň a ochrana prírody 

2. odpad 

3. voda 

4. energia 

5. doprava a ovzdušie 

6. zelené obstarávanie a úradovanie 

7. potraviny. 

V danom certifikačnom období škola postupuje podľa metodiky 7 krokov: 

1. kolégium Zelenej školy  

– akčná skupina a organizačný garant programu na škole; 

 

2. environmentálny audit  

– analýza súčasného stavu školy, ktorá je podkladom pre výber prioritnej témy 

a následné systematické plánovanie; 



 

3. environmentálny akčný plán (EAP)  

– dlhodobejšia vízia školy v environmentálnej oblasti rozpracovaná na čiastkové ciele 

a konkrétne aktivity; 

 

4. monitorovanie a priebežné hodnotenie plnenia environmentálneho akčného plánu  

– priebežné monitorovanie priebehu program na škola a úspešnosti zavádzaných 

opatrení v rámci naplánovaného EAP; 

 

5. proenvironmentálna výučba 

– zapracovanie environmentálnej výchovy do vyučovania; 

 

6. informovanie a spolupráca  

– presah environmentálnych aktivít do života školy a jej okolia; 

 

7. ekokódex 

– žiakmi umelecky stvárnené hodnoty a profilácia školy. 

 

Po realizácii všetkých 7 krokov metodiky môže škola požiadať o certifikát Zelená škola 

a zúčastniť sa záverečného hodnotenia. 

 

Kolégium zelenej školy 

Kolégium zelenej školy tvoria zástupcovia žiakov každej triedy na druhom stupni a vyučujúci. 

Kolégium je podporované vedením školy, žiakmi školy a zamestnancami školy. Podporu má 

aj zo strany rodičov. 

 

Časový harmonogram práce a jednotlivých aktivít: 

1. Vytvorenie podmienok na separovanie odpadu 

a. zabezpečenie košov na separovanie odpadu do tried 

Z: vedenie školy  T: apríl 2020 

b. rozmiestnenie separačných nádob do jednotlivých tried 

Z: členovia kolégia    T: jún 2020 

 

2. Informačná kampaň o dôležitosti separovania odpadu 

- vytvorenie nástenky „Separovanie odpadu“ 



o Z: členovia kolégia 

o T: september 2020 

 

- vytvorenie plagátov „Separovanie odpadu“ 

o Z:  členovia kolégia,vyučujúce VYV 

o T: jeseň 2020 

- Ako dlho sa rozkladajú odpady v prírode 

o Z:  členovia kolégia 

o T: jeseň 2020 

 

- Ekohliadky- kontrola separovania odpadu v jednotlivých triedach  

o Z: ( žiaci 6. ,7. ročníka) 

o T: do konca júna 2021 

- Triedenie hrou (interaktívny pracovný zošit) 

o Z:  žiaci v triedach 

o T: jeseň 2020 

 

- Rovesnícke vzdelávanie o triedení a minimalizácii odpadu   

o Z:  žiaci v 8 a 9. ročníka pre prvý stupeň 

o T: jeseň 2020 

 

3. Upracme si areál školy 

a. Z:  žiaci v triedach 

b. T: jeseň 2020, jar 2021 

 

4. Revitalizácia kompostoviska 

Z: členovia kolégia, p. uč. Štofila 

 T: jeseň 2020, jar 2021 

 

5. Deň bez odpadu 

a. vytvorenie plagátov ku Dňu bez odpadov 

T: máj 2020, marec 2021 

b. súťaž  o najlepšiu triedu na 1 a 2. stupni 

Z: členovia ekohliadok 

T: november 2020, apríl 2021 

6. Literárna súťaž na tému „Odpad“ 

Z: vyučujúca SJL, Rišo, Sofia (žiaci 7. A, 5.A) 

T: február 2021 
 

7. Výroba umeleckých predmetov z odpadového materiálu 

Z: vychovávateľky  ŠKD, VYV 

T:  december 2020,2021, máj 2021 
 

8. Výroba maskota Zelenej školy 

Z: triedne učiteľky, kolégium 

T: marec, apríl 2021 
 

9. Výroba vrecúšok na prezuvky, TSV z použitých textílií 

Z: vychovávateľky, vyučujúci VYV a vedúci krúžkov 

T: Jar 2021 
 



10. Využitie odpadového materiálu pri výzdobe interiéru školy 

Z: vyučujúca VYV,  

T: december 2020, február 2021, apríl 2021 
 

11. Zbierka pre útulok psíkov 

Z: členovia kolégia 

T: február 2021 
 

12. Zber papiera z domácností 

Z: p. školník 

T: 1x v mesiaci 
 

13. Triedny antikvariát – podeľ sa s nami o knižku 

Z: členovia kolégia, triedne učiteľky 

T: marec 2021 
 

14. Návšteva ČOV 

Z: p uč. Čuvanová 

T: jún 2021 

 

 

Prílohy:  Kolégium zelenej školy 

  Environmentálny akčný plán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


