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Prvé stretnutie kolégia Zelenej školy – 23.10.2019 

Naša škola sa v tomto školskom roku znovu zapojila do environmentálneho projektu Zelená 

škola.  

Na prvom stretnutí Kolégia sme sa oboznámili s tým, čo je obsahom programu Zelená škola 

(http://www.zelenaskola.sk/), čo nás v najbližších dvoch rokoch čaká. Rozdelili sme si 

jednotlivé témy auditu ( odpad, energie,  zeleň a ochrana prírody, doprava a ovzdušie). Každá 

téma má svoj pracovný list, ktorý skúma vplyv školy na životné prostredie. Úlohou 

jednotlivých  členov bolo pracovné listy vypracovať. 

 

Druhé stretnutie kolégia Zelenej školy – 18.12.2019  

Na druhom stretnutí sme sa oboznámili s výsledkami auditu, ktorý žiaci kolégia Zelenej školy 

vykonali  vypracovaním pracovných listov. 

Na základe výsledkov auditu a po vzájomnej dohode členov Kolégia Zelenej školy sme 

vybrali tému Odpad na príslušné dva roky ako prioritnú. Jednotliví členovia  mali možnosť 

navrhnúť aktivity k vybranej téme, ktoré boli podkladom na vypracovanie EAP – 

environmentálneho akčného plánu. 

Stanovili sme ciele, ktoré sa spoločnými silami pokúsime splniť, zaviesť triedenie odpadu 

a minimalizovať komunálny aj separovaný odpad na našej škole.   

 

Výsledky auditu:  

Silné stránky 

- zber papiera 

- kontajnery na triedený odpad  

- upratovanie areálu školy  

- vianočná burza(výrobky z recyklovateľných materiálov) 

Slabé stránky 

- v triedach netriedime odpad 

- chýba informačná kampaň 

- žiaci nemajú dostatočné informácie o problematike 

 

Tretie stretnutie kolégia Zelenej školy – 11.3.2020 

 

Na treťom stretnutí kolégia Zelenej školy sme sa oboznámili s predbežným 

environmentálnym akčným plánom na budúci školský rok. Rozdelili sme si zodpovednosť za 

jednotlivé úlohy. Takto doplnený plán sme odoslali na konzultáciu našej konzultantke Zelenej 

školy. 

 

Štvrté  stretnutie kolégia Zelenej školy – 9,10.2020 

 

Na štvrtom stretnutí kolégia Zelenej školy boli prezentované výsledky i s predbežným 

environmentálnym akčným  plánom na budúci školský rok .Boli  rozdelené úlohy 

zodpovednosť za ich splnenie. Učili sa priority, ktoré úlohy treba dopracovať a splniť. 

 

http://www.zelenaskola.sk/

