
 

 

Slávnostná certifikácia 9. ročníka programu Zelená škola 

 
           Kancelária programu Zelená škola - Centrum environmentálnej a etickej výchovy 

Živica usporiadala pre školy, ktoré boli hodnotené v školskom roku 2013/14 na slávnostnú 

certifikáciu 9. ročníka programu Zelená škola, ktorá sa uskutočnila 9. októbra 2014                       

v priestoroch Mestského divadla P. O. Hviezdoslava v Bratislave. Súčasťou podujatia bol 

sprievodný program - exkurzie a workshopy, ktoré začínali v dopoludňajších hodinách.  

            Obsahom práce škôl, ktoré sú zapojené do programu sú mnohé netradičné a zaujímavé 

aktivity. Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny 

vedúcej k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole a spoločnosti.  

 Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Košice je držiteľom certfikátu 

Zelená škola už piaty rok.  Päť rokov vo svojom programe sa základná a materská škola 

aktívne zapája do rôznych environmentálnych aktivít, akými sú triedenie odpadu, charitatívne 

zbierky, návšteva environmentálnych filmových festivalov, vychádzky do prírody apod. 

Prostredníctvom týchto činností budujeme u žiakov ekologické cítenie. Postupujeme podľa 

siedmych krokov k Zelenej škole:  

1.    Vytvorenie Kolégia Zelenej školy 

2.    Environmentálny audit školy 

3.    Environmentálny akčný plán školy 

4.    Monitoring a hodnotenie 

5.    Pro-environmentálna výučba 

6.    Informovanie a spolupráca 

7.    Eko-kódex 

      Za tieto aktivity, na ktorých participujú učitelia a žiaci celej školy pod koordinovaním 

vedením pani učiteľky Mgr. Lucie Lengyelovej, sme boli pozvaní na prevzatie diplomu                

za prácu v školskom roku 2013 /2014. Slávnostného odovzdávania sa zúčastnilo viac ako 400 

hostí. Vlajku a certifikát programu Zelená škola získavajú aktívne školy, ktorých cieľom              

je rozvíjať participáciu na škole, ponúkať zaujímavejšie formy vyučovania a znížiť vplyv 

školy na životné prostredie. Okrem Slovenska sa certifikát udeľuje v ďalších 57 krajinách 

sveta. Zelená škola je najväčší environmentálny program na svete. Na Slovensku je v tomto 

školskom roku registrovaných 284 škôl. Program Zelená škola prebieha pod záštitou 

Ministerstva životného prostredia SR a uznanie získal aj od Environmentálneho programu 

OSN (UNEP). Koordináciu programu zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej 

výchovy Živica. Partnermi programu sú spoločnosť Naturpack a Nadácia SPP. 
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