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Koordinátor: Mgr. Katarína Laceková Šk. rok: 2019 /2020 



1 Legislatíva 

 

Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy vychádza z: 

a) Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia na školský 

rok 2019/2020, 

b) Štátneho vzdelávacieho programu platného od 1. 9. 2011 a inovovaného 

štátneho vzdelávacieho programu platného od roku 2015 

c) Školského vzdelávaciehoprogramu, 

d) Plánu práce školy na školský rok2019/2020, 

e) UO prierezových tém podľa ŠVP pre ISCED 2 z roku 2011 a Metodické 

usmernenie z roku 2015 

 

2. Ciele v environmentálnej oblasti 

 

Hlavným cieľom tohto plánu je zvýšiť environmentálne povedomie žiakov, vychovávať a 

vzdelávať žiakov citlivých a vnímavých k problémom životného prostredia, vytvárať a 

rozvíjať praktické zručnosti žiakov v ochrane a zveľaďovaní životného prostredia. 

 

 Cieľom environmentálneho plánu je prispieť k tomu, aby  žiak:   

✓ rešpektoval základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich  

životné prostredie 

✓ rozpoznal a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí; 

✓ poznal možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na  

aktivitách (školy) smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia 

(školy, obce...) 

✓ získal informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky  v 

lokálnych a globálnych súvislostiach 

✓ rozlišoval technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu 

✓ šetrne sa správal k prírodným zdrojom   

✓ aktívne sa podieľal na eliminácii znečistenia životného prostredia 

 

3. Úlohy vyplývajúce zo základných princípov environmentálnej výchovy: 

 

✓ Motivovať a podporovať žiakov k zapájaniu sa do environmentálnych súťaží  a 

projektov  

✓ Motivovať žiakov k zapájaniu sa do výtvarných súťaží s environmentálnou tematikou. 

✓ Viesť žiakov k šetreniu elektrickej a tepelnej energie, uvedomeniu si nevyhnutnosti 

znižovania spotreby vody, viesť ich k šetrnému zaobchádzaniu so školskými potrebami a 

školským majetkom. 

✓ Propagovať environmentálne témy na triednych nástenkách a pravidelne ich 

aktualizovať. 

✓ Naďalej organizovať školu v prírode, výlety a exkurzie s prihliadnutím na 

enviroaspekty v danej lokalite. 

✓ Podpora environmentálnych a humanitných finančných zbierok na pôde školy  



✓ Upozorniť žiakov v rámci triednických hodín a vyučovacích hodín biológie, 

chémie, geografie  na niektoré významné dátumy z environmentálneho kalendára a 

diskutovať o ich dôležitosti, potrebe a význame z celospoločenského 

hľadiska.(22.3. – Svetový deň vody, 1.4. – Svetový deň vtáctva, 7.4. Svetový deň 

zdravia, 22.4. Deň Zeme, 5.6. – Svetový deň životné prostredia, 3.10. – Svetový 

deň zvierat, 16.10. – Deň zdravej výživy... 

✓ viesť žiakov k ochrane životného prostredia prostredníctvom separácie 

druhotných odpadov: zber papiera, zber použitých batérií... 

 

 

 

 

4. Plán práce školy v environmentálnej oblasti na rok 2019/2020 

 

Mesiac  Úloha  Zodpovedný 

September  Alino 

Zaregistrovať sa do environmentálneho  

projektu Alino  a kontrolovať aktivitu  počas 

celéhoroka. 

Mgr. Laceková 

 

 

Október  

Zber papiera a plastových vrchnáčikov 

Zorganizovať zber papiera v kooperácii so 

zberom plastových vrchnáčikov 

PaeDr. Sekerková 

Svet okolo nás  

Celoštátny vzdelávací program, ktorý sa 

sústreďuje na biologické, geografické 

a environmentálne aspekty danej oblasti 

Mgr. Laceková 

 

 

 

November  

Recykláčik 

Výtvarnými prácami upozorniť na 

problematiku s plastami 

Mgr. Halušková 

Kontrola kŕmidiel pre vtáčiky 

Kontrola  kŕmidiel pre vtáčiky v rámci 

projektových prác na hodinách biológie 

Mgr. Šutorová 

 

December  

Zbierka školských pomôcok pre detský 

domov 

PaeDr. Sekerková 

Vianočné trhy 

Výroba ozdôb z odpadového materiálu 

Triedni vyučujúci 

 

 

Január   

Environmentálny kolotoč 

Propagácia environmentálnej výchovy medzi 

žiakmi s danou tematikou v rámci triednickej 

hodiny 

Triedni vyučujúci 

Znečistenie morí a oceánov 

Rovesnícke vzdelávanie 

Mgr. Laceková 

 

 

Učíme sa nakladať s odpadom 

Beseda s odborníkom  

Mgr. Laceková 



Február  Sme les 

Propagácia environmentálnej výchovy medzi 

žiakmi s danou tematikou v rámci triednickej 

hodiny 

Triedni vyučujúci 

 

 

Marec  

Voda vo všetkých jej podobách  

Propagácia environmentálnej výchovy 

medzi žiakmi s danou tematikou v rámci 

predmetu chémia. 

Mgr. Gaňová 

Zber papiera a plastových vrchnáčikov 

Zorganizovať zber papiera v kooperácii so 

zberom plastových vrchnáčikov 

PaeDr. Sekerková 

Apríl   Exkurzia vtáctvo Malej Fatry 

Organizovať exkurziu do NP Malá Fatra 

Mgr. Halušková 

 Deň Zeme 

Prezentácia žiakov o správnom a nesprávnom 

prístupe človeka k prírode. 

Úprava areálu 

Mgr. Laceková 

 Deň narcisov 

Zorganizovať charitatívnu zbierku na podporu 

onkologických pacientov 

Mgr. Laceková 

Máj   Škola v prírode Krahule Mgr. Schillerová, Mgr. 

Jančíková 

 

V Hôrkach, 02. 09. 2019 

 
 

Mgr. Katarína Laceková koordinátorka............................................................. 

 

Mgr. Jana Hübnerová, riaditeľka školy ............................................................... 

 


