
Zelená škola – úvodné informácie 

 

V školských rokoch 2016/2017 a 2017/18 sa naša škola 
zapojila do medzinárodného enviromentálne vzdelávacieho 
programu pre školy – Zelená škola. 

Zelená škola je certifikačno-vzdelávací program, ktorý je 
súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools. Zelená škola 
vychádza z princípu, že nie je možné sa o ochrane životného 
prostredia len učiť, ale že je nevyhnutné sa zároveň snažiť o 
zmenu v našom konaní. Zahŕňa celú školu – žiakov, učiteľov, 
nepedagogických pracovníkov spolu s rodičmi, samosprávou, 
médiami, miestnymi organizáciami. Riadi sa podľa metodiky, 

ktorej jadrom je participácia žiakov vypracovanej podľa systémov environmentálneho 
riadenia EMAS/ISO 14 001. Podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločnú 
víziu školy, ktorá rešpektuje a prakticky chráni životné prostredie. 
Hlavným cieľom programu je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k 
zdravšej, „zelenšej“ a aktívnejšej škole a spoločnosti. 

Organizácia programu 

Program Zelená škola existuje na Slovensku od roku 2004. V šk. roku 2017/2018 je 
do neho zapojených 321 škôl. Koordináciu programu na Slovensku zabezpečuje 
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom programu 
Zelená škola je sieť organizácií Špirála. Medzinárodným garantom je nadácia 
Foundation for Environmental Education. Generálnym partnerom programu je ZSE a 
partnermi sú spoločnosti dm drogerie markt a Nadácia Slovenskej sporiteľne. 

Zelená škola pomáha rozvíjať tieto zručnosti: 

 schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia; 

 spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne; 

 kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor; 

 byť tvoriví, aktívni a zvedaví; 

 prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia. 

Žiaci sú súčasťou pracovného tímu – Kolégia zelenej školy. Analyzujú súčasnú 
situáciu na škole v jednej zo 6 oblastí (voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, 
zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody) a následne navrhujú zlepšenia, ktoré 
sa snažia pri zapojení celej školskej komunity zrealizovať. Svoje predsavzatia a 
prijaté princípy výtvarne vyjadrujú prostredníctvom Ekokódexu. 

Spojená škola Svätej Rodiny si pre cerfifikačné obdobie 2016-2018 vybrala hlavnú 
tému ODPAD. 

V programe Zelená škola sa uplatňuje praktická metodika 7 krokov, ktorá bola pre 
školy vypracovaná podľa systémov environmentálneho riadenia: 

1. Zostavenie Kolégia Zelenej školy 

2. Environmentálny audit školy 

3. Akčný plán 

http://www.eco-schools.org/
http://www.zivica.sk/
http://www.spirala.sk/
http://www.fee.global/
http://www.zse.sk/
http://www.dm-drogeriemarkt.sk/
http://www.dm-drogeriemarkt.sk/
https://www.slsp.sk/sk/nadacia/granty-a-partnerstva/otvoreny-grantovy-program


4. Monitoring a hodnotenie 

5. Pro-environmentálna výučba 

6. Informovanie a spolupráca 

7. Eko-kódex školy 

Náplňou programu je splnenie týchto 7 krokov Zelenej školy počas certifikačného 
obdobia (odporúčané sú 2 školské roky). 

Program Zelená škola zapojeným školám poskytuje: 

 inšpiratívne a zážitkové workshopy, 

 metodické a informačné materiály, 

 profesionálnych konzultantov, 

 výmenu skúseností s inými školami, 

 informačnú podporu. 

Viac informácií o vzdelávacom programe Zelená škola čitateľ nájde na oficiálnej 
stránke: http://www.zelenaskola.sk/node/14/#kotva  

 

http://www.zelenaskola.sk/node/14/#kotva

