
Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy na školský rok 

2017/2018 
Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy vychádza z Plánu práce školy na školský 

rok 2017/2018, Koncepcie ENV a vzdelávania na všetkých stupňoch škôl v SR a v systéme 

celoživotného vzdelávania a na ňu nadväzujúceho Akčného plánu výchovy a vzdelávania 

k trvale udržateľnému rozvoju v SR „Stratégie environmentálneho vzdelávania a výchovy na 

školách Slovenskej republiky a vo svete, zo vzdelávacích štandardov, POP na školský rok 

2017/2018. 

Environmentálna výchova ako prierezová téma rezonuje vo všetkých procesoch 

vzdelávania a výchovy. 

Cieľ environmentálnej výchovy: 

Komplexný prístup k environmentálnym problémom s prihliadnutím  na Listinu 

základných práv a slobôd, v ktorej sa okrem iného píše, že každý človek má právo na 

priaznivé životné prostredie, má právo na včasné a úplné informácie o stave životného 

prostredia a prírodných zdrojov, pričom nikto nesmie pri výkone svojich práv ohrozovať ani 

poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje, druhové bohatstvo prírody a kultúrne 

pamiatky nad mieru ustanovenú zákonom. 

V školskom roku 2017/2018 je potrebné pokračovať v aktivitách a činnostiach 

organizovaných na škole v snahe o zvýšenie environmentálneho myslenia žiakov 

a zamestnancov školy, ako aj v snahe o napĺňanie cieľov trvalo udržateľných zdrojov 
zabezpečiť starostlivosť o interiér a exteriér školy – zeleň, živočíchy, jednotlivé typy pohôd 

Environmentálna výchova nie je len vzťah k živej a neživej prírode, antropogénne činitele  

a ich vplyv, ale aj postoj k sebe samému a svojmu zdraviu. 

V tejto oblasti je potrebné primeranou formou poukázať na ochranu vlastného zdravia 

duševného a fyzického, zdravý životný štýl , negatíva návykových látok, ale aj dopad  medií, 

internetu a verejnosti na zdravý vývoj 

– kritické triedenie informácií, holisticky prístup k zdraviu a zdravému životnému štýlu. 

– propagácia a realizácia zdravej výživy 

 

HLAVNÉ ÚLOHY ENVIRONMENTÁLNEHO KOORDINÁTORA: 

1. Spolupráca pri tvorbe ŠkVP + aktívna implementácia prierezovej témy ENV do všetkých 

školských pedagogických dokumentov. 

zodp. všetci vyučujúci     termín: 18.9.2017 

 

2. Iniciácia a koordinácia aktivít  pedagógov v zmysle schváleného plánu práce ENV, 

v oblasti vyučovacieho, mimovyučovacieho aj mimoškolského procesu. 

zodp. všetci vyučujúci    termín: priebežne 

 

3. Metodický konzultačný servis pre kolegov vo veciach implementácie prierezovej témy 

ENV do jednotlivých predmetov, kurzov a exkurzií 

zodp. koordinátor ENV    termín: priebežne 

 

4. Kontakt s organizáciami a inštitúciami, pôsobiacimi v oblasti ENV a starostlivosti o ŽP 

zopd. KENV a vyuč. prírodovedných predmetov ermín: priebežne 

 

5. Kontakt s rodičmi a ďalšími subjektmi pôsobiacimi v  oblasti ENV a starostlivosti o ŽP 

zodp. všetci vyučujúci    termín: priebežne 

 



6. Účasť na vzdelávaní v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania 

zodp. vyučujúci prírodovedných predmetov  termín: podľa ponuky 

 

7. zvyšovanie povedomie žiakov v environmentálnej oblasti, viesť žiakov k ochrane 

životného prostredia, k pozitívnemu vzťahu ku svojmu okoliu – zapájanie žiakov do 

programu Zelená škola, zapájanie žiakov do rôznych súťaží –  vedomostné, olympiády, 

výtvarné práce s environmentálnou tematikou, jesenné, vianočné a jarné aranžovanie, burza 

odpadov 

zodp. vyučujúci     termín: podľa terminovníka 

 

8. zvýšiť environmentálne myslenie nielen žiakov, ale  aj zamestnancov školy 

zodp. KEV a riadiaci zamestnanci   termín. priebežne 

 

9. zapojenie tried do skultúrnenia tried  – živé kútiky a okolia školy 

zodp. triedni učitelia     termín: september 2017 

 

10. zjednotenie prístupu vo vyučovacom procese v environmentálnej problematike, 

zakomponovanie environmentálnej výchovy v čo najväčšej miere do tematických výchovno-

vzdelávacích plánov a osnov pre jednotlivé ročníky a predmety, do plánu práce školy, do 

konania žiakov, učiteľov a nepedagogických pracovníkov 

zodp. všetci zamestnanci    termín: priebežne 

 

11. pokračovať  v programe Zelená škola, V rámci programu bude vyhlásená na škole súťaž 

o naj eko-triedu. 

zodp. kolégium Zelenej školy   termín. september 2017 

 

12. zapojenie sa do programu ElektroOdpad- Dopad 

Zodp. Gáliková     termín: september 2017 

 

13.V rámci recyklačného programu pokračovať v zbere a triedení papiera, plastov, drobného 

elektroodpadu 

zodp. KENV, triedni učitelia     termín: priebežne 

 

14.Na hodinách chémie, biológie, ekológie,  fyziky a geografie realizovať žiacke projekty na 

témy: Voda, Vzduch, Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie, Alternatívne zdroje 

energie, Biodiverzita, Odpady, Životný štýl 

zodp. vyučujúci príslušných predmetov    termín: priebežne 

 

15. Pripomenúť si významné dni : Medzinárodný deň vody, Svetový deň Zeme, Deň výživy, 

Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy, Svetový deň mlieka, Svetový deň duševného 

zdravia, Svetový deň zdravia, Medzinárodný deň Dunaja...... 

Zodp. všetci vyučujúci   termín: priebežne 

 

 



Opatrenia na zlepšenie práce v oblasti environmentálnej výchovy v školskom roku 

2017/2018 

•  prehlbovať spoluprácu medzi triednymi učiteľmi, vedením školy 

•     dbať o šetrné využívanie prírodných zdrojov, energie, vody 

• skvalitniť  životné prostredie v škole starostlivosťou o zeleň a okolie školy 

• skvalitniť separovanie papiera a plastov a zvlášť nebezpečných odpadov v triedach 

• venovať pozornosť environmentálnej výchove na všetkých vyučovacích predmetoch 

• environmentálne myslenie pestovať a prehlbovať pomocou spolupráce s organizáciami 

a inštitúciami , ktoré sa venujú environmentálnym otázkam a ochrane prírody a krajiny 

• uplatňovať environmentálnu výchovu na školských exkurziách, výletoch, 

vychádzkach 

• zúčastniť sa súťaží a projektov s environmentálnou tematikou 

•    zabezpečovať zdravotnú prípravu a bezpečnosť pri cvičeniach v prírode a kurzoch 

•   realizácia  prírodovedného a zdravotného krúžku 

 

 

 

................................................ 

Zlaté Moravce 06.09.2017                                      Mgr. Jozefína Kováčová 

 

 


