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Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy  

v školskom roku 2020/2021 

 

CIEĽ 

Cieľom environmentálnej výchovy a vzdelávania v škole je rozvoj osobnosti žiakov 

zameraný najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie, 

zhodnocovania (recyklácie) a likvidácie odpadov v súlade s právnymi predpismi, na 

vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred 

znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych problémov 

ochrany prírody a krajiny.  

Vychádzajúc z cieľov školy je dôležité viesť žiakov k zdravému spôsobu života,  k 

zodpovednému a tolerantnému správaniu sa voči iným i životnému prostrediu. 

 

ÚLOHY KOORDINÁTORA ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY V SPOLUPRÁCI 

SO VŠETKÝMI VYUČUJÚCIMI 

 

1) Organizovať exkurzie, výstavy a iné akcie s environmentálnou tematikou. 

 Ekotopfilm – festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji 

 exkurzia do firmy Elektro Recycling, s.r.o., ktorá zbiera a recykluje vyradené 

elektrické zariadenia 

 Čistiareň odpadových vôd vo Zvolene 

 Arborétum Borová Hora 

Zodpovední: vyučujúci biológie 

 

Počas roka priebežne sledovať aktuálne ponuky. Plán exkurzií sa bude prispôsobovať podľa 

aktuálnej ponuky a v závislosti od epidemiologickej situácie z dôvodu COVID-19. 

 

 2) Organizovať environmentálne aktivity v prostredí školy. 

 Separácia a zber odpadu (papier, plast, vrchnáky z PET fliaš, elektroodpad). 

 Vzbudzovanie záujmu žiakov o moderné mobilné aplikácie a internetové 

stránky s ekologickou tematikou. 

 Zapájanie žiakov do olympiád v prírodovedných predmetoch a SOČiek. 



 Kvetinová výzdoba tried a chodieb. 

 Starostlivosť a úprava okolia školy. 

 Starostlivosť o terárium. 

 Výučba predmetov v prírodnom prostredí. 

 Pokusy počas vyučovania v laboratóriách biológie a chémie, ktoré budú 

pôsobiť na žiakov motivačne a podnietia záujem o problematiku starostlivosti 

o životné prostredie. 

 Vedenie žiakov k úspore materiálov a energie a k šetrnému zaobchádzaniu so 

školskými potrebami a vecami dennej spotreby. 

 Zorganizovanie prednášky na aktuálnu tému „zero waste“. 

 

Zodpovední: vyučujúci biológie 

 

3) Sledovať kalendár a organizovať akcie spojené s medzinárodnými dňami 

s environmentálnou tematikou (napr. Svetový deň vody, Svetový deň Zeme, Svetový deň 

životného prostredia a pod.). 

Zodpovední: vyučujúci biológie 

 

4) Spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami, regionálnymi 

pracoviskami štátnej ochrany prírody, Slovenskou agentúrou životného prostredia a novým 

portálom EWOBOX, Tihányiovským kaštieľom a neziskovými organizáciami pôsobiacimi v 

tejto oblasti na podporu skvalitnenia a vytvárania vhodných podmienok praktickej 

environmentálnej výchovy v škole i mimo školy v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania k 

trvalo udržateľnému rozvoju. 

 

Zodpovední: vyučujúci biológie 

 

 5) Spolupracovať s Katedrou biológie FPV UMB v Banskej Bystrici, ktorá zabezpečí 

netradičnú formu vyučovania korešpondujúcu s učebnými osnovami biológie. 

Zodpovedná: Mgr. Veronika Kubušová 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 27. 8. 2020                               Vypracovala: Mgr. Veronika Kubušová 


