Zápisnica z 1. zasadnutia Kolégia Zelenej školy 27.10.2009
Program : 1. Oboznámenie sa s projektom Zelenej školy
2. Rozdelenie úloh medzi členov Kolégia
3. Jesenný audit školy
4. Príprava akčného plánu školy
5. Záver
1. Koordinárorka Zelenej školy Mgr. Milena Havranová privítala všetkých členov kolégia
Oboznámila ich s obsahom plnenia projektu Zelená škola, ktorá obsahuje 7 krokov
k dosiahnutiu titulu Zelená škola, na konci ktorého je získanie certifikátu a vlajky
Zelená škola. Zdôraznila , že nie je ani tak potrebné získať certifikát a zástavu, ako zmeniť
spôsob života a zamerať ho na ochranu a tvorbu životného prostredia v rôznych oblastiach:
v šetrení elektrickej energie, v šetrení vodou, v znižovaní odpadu a jeho triedení a pod.
Začať s výchovou v týchto oblastiach je potrebné už v útlom veku a vytvoriť u detí
vedomie potreby ochraňovať prírodu pre budúce generácie.
2. Členov do výboru zvoli rodičia spomedzi seba, alebo žiaci voľbou v triednom kolektíve.
Preto zdôraznila, že im bola daná dôvera a svoje povinnosti si musia plniť zodpovedne.
Dospelí v kolégiu majú plniť úlohu poradcov, žiakom pomáhať s úlohami, ktoré sú pre ich
veľmi ťažké a náročné, hlavne pri jesennom a jarnom audite školy.
Členovia výboru sa dohodli na rozdelení úloh nasledovne:
Zástupcovia rodičov, budú oboznamovať s priebehom projektu na ZRPŠ a budú sa
podieľať na organizovaní aktivít rodičia a deti.
Zamestnanci školy budú pomáhať pri organizovaní školských aktivít.
Zástupcovia žiakov budú plniť fukciu –zapisovateľov, oznamkov a hliadkovačov.
3. Východiskom pre tvorbu a plnenie Akčného plánu školy bude audit, ktorý musí škola
uskutočniť. Koordinátoka vysvetlila všetkým zúčastneným, čo vlastne slovo audit
znamená, že ide o zhodnotenie a preskúmanie stavu a úrovne jednotlivých ukazovateľov
ktoré škola robí pre tvorbu a ochranu životného prostredia v oblasti vody, elektrickej
energie, odpadov, dopravy, či zeleného obstarávania.
Zdôraznila, že do jesenného auditu školy sa zapoja všetci žiaci. Koordinátorka vyhotoví
tabuľky, do ktorých sa budú v priebehu 1 týždňa zapisovať údaje.
Indikátory v oblasti obstarávania , hospodárenia a stravovania bude mať na starosti p.
Školiaková – ved. ŠJ
Indikátory dopravy v ZŠ zistia žiačky Gregáňová , Šoucová, v MŠ pani učiteľky. Zeleň
v areály školy spočítajú a pozemok odmerajú Sabadoš, Chovanová, výsledky množstva
odpadu budú zaznamenávať žiaci podľa ďalšieho rozdelenia.
4. Na základe výsledkov jesenného auditu školy, členovia kolégia rozhodnú akej oblasti sa
budú venovať ďalšie dva roky. Vyhodnocovací jarný audit bude v apríli 2011. Na takého
obdobie je potrebné zostaviť akčný plán školy.
5. V závere poďakovala koordinátorka za účasť a ďalšie stretnutie stanovila na
december 2009.

Zápisnica z 2. zasadnutia Kolégia Zelenej školy 21.12.2009
Program : 1. Vyhodnotenie jesenného auditu – východiská pre akčný plán
2. Návrh akčného plánu
3. Konečná úprava plánu, návrhy
4. Schválenie akčného plánu kolégiom
5. Záver
1. Jednotlivý členovia kolégia predniesli výsledky zistené jesenným auditom, niektoré
výsledky zaznamenávali žiaci priebežne do zhotovených tabuliek, ktoré im pani
učiteľky prispôsobili ich veku. Formou smailíkov označili v čom je škola dobrá
a v čom má rezervy.
Do auditu boli zapojení všetci žiaci školy. Koordinátorka ocenila ich snahu pri
zaznamenávaní jednotlivých ukazovateľov. Z vykonaného auditu členovia
zaznamenali silné a slabé stránky školy nasledovne:
Silné stránky- sme škola v prírode, máme pekný areál, pestujeme vlastnú zeleninu
a ovocie, vysadili sme si stromčeky, máme slnečné kolektory na streche školy, jarné
upratovanie prírody.
Slabé stránky- nedokonalé triedenie odpadu, slabé šetrenie elektrickou energiou,
plytvanie vodou, nevyužívanie dažďovej vody, nevyužívanie slnečnej energie,
nedokončené kompostovisko.
2. Koordinátorka navrhla venovať zvýšenú pozornosť správnej separácii odpadu
a dotiahnuť ju do konca. teraz síce triedime odpad, ale len v triedach, ako škola
nemáme zabezpečené nádoby na rôzne druhy odpadu.
Kolégium na základe návrhu koordinátorky schválilo prioritnú oblasť pre plnenie
akčného plánu školy odpady. Stanovili si dva dlhodobejšie ciele:- sklvalitniť separáciu
odpadu do apríla 2010 a znížiť produkciu odpadu o 3% do apríla 2011.
3. Na základe stanovených cieľov bol navrhnutý a schválený akčný plán školy(viď
tabuľka)
Zapisovateľky dostali úlohu prepísať zjednodušenú formu akčného plánu na veľký
formát a umiestniť ho vo vestibule školy. Do akčného plánu bude zaznamenávané
priebežné plnenie jednotlivých aktivít. Monitoring bude prebiehať priebežne.
O fotodokumentáciu sa postará koordinárorka a na web stránku p. Trubanová.
Aktivity, ktoré budú prebiehať v rámci vyučovania pod dohľadom p. učiteliek budú
pripravované priebežne s pomocou členov kolégia na ich ďalších zasadnutiach, ktoré
sa budú uskutočňovať bez prítomnosti rodičov, alebo pracovníkov školy.
Hliadkovači – Sabadoš a Kaluža dohliadajú na poriadok okolo odpadových nádob
a kontrolujú správnosť separovania
Oznamkovia – Chovanová a Piatra zabezpečujú prenos informácií ku všetkým žiakom
alebo členom kolégia, ktoré im poskytne koordinátorka ZŠ
Zapisovateľky – Mališová a Horváthová zapisujú plnenie akčného plánu, alebo
záznamy zo zasadnutí.
4. V závere sa koordinátorka poďakovala za účasť a ďalšie stretnutie stanovila na
január 2010

3. zasadnutie Kolégia Zelenej školy 12.január 2010
Program: 1. príprava plnenia akčného plánu
2. Rôzne:- projektový deň o odpadoch
- nácvik divadla
3. Záver
1. Pani riaditeľka privítala všetkých prítomných a hneď nám rozdelila úlohy:
zapisovateľky napísali veľký akčný plán pre žiakov, aby ho každý videl
umiestnili sme ho vo vestibule ,do neho sa bude zaznamenávať aj plnenie
jednotlivých úloh. Oboznámila nás s cieľmi, ktoré chceme dosiahnuť pri plnení
prioritnej témy Odpady.
2. Ďalej sme pripravovali projektový deň o odpadoch. Pani učiteľky nám najskôr pustia
film o rôznych druhoch odpadu a porozprávajú o histórii odpadov a aké sú odpady pre
našu planétu nebezpečné. potom budeme kresliť plagáty o tom čo sme sa naučili
a vyvesíme ich do vetibulu, aby aj rodičia a verejnosť vedeli o čom sa učíme.
Ďalej nám pani riaditeľka prezradila, že nacvičíme divadlo pre deti z MŠ o tom ako sa
treba správať v lese. Bude to divadlo o Špinkovi a Špinke ako rozhadzujú v lese
odpadky a potom prídu dobré deti a vyzbierajú ich.
V ďalšej časti nášho zasadnutia sme sa venovali tvorbe kútika Zelenej školy na chodbe,
kde sme pripravili informačnú nástenku o projekte Zelená škola a vyvesili sme náš
akčný plán.
3. Na záver sa pani riaditeľka poďakovala za účasť.
Zapísali Mališová, Horváthová

4. zasadnutie Kolégia Zelenej školy 11. marec 2010
Program: 1. Čo sme urobili
2. Príprava týždňa informačnej kampane o prírode
1. Naša koordinátorka nás privítala . Najskôr sme si zhodnotili čo sme doteraz spravili:
mali sme projektový deň o odpadoch a pani riaditeľka nacvičuje s vybranými žiakmi
divadielko.
2. podľa akčného plánu nás ďalej čaká vytvoriť zberné nádoby a uskutočniť sprievod
v našej dedine. Rozdelili sme si úlohy nasledovne:
- každý kto nájde doma väčšiu krabicu donesie ju do školy.
- krabice obalíme papierom vyrežeme otvory a všetci žiaci sa zapoja do ich
ozdobovania
- zapojíme všetkých žiakov do kreslenia plagátov
- ujo školník nám pripraví palice a vyrobíme transparenty
- pomaľujeme dve krabice do ktorých oblečieme niektorých žiakov ako
maskotov sprievodu(kôš na plasty, kôš na papier) počas sprievodu sa v nich
budú žiaci striedať
- Zapisovateľky pripravia dotazníkový hárok a počas sprievodu sa budú pýtať
okoloidúcich občanov, či separujú odpad v domácnosti
- výsledky z dotazníka spracuje koordinátorka a umiestni na stránke školy
- p. uč Trubanová pripraví znenie oznamu do obecného rozhlasu ako propagáciu
založenia nových zberných nádob v škole- oznam prečíta Horváthová
a Vretenička žiaci 4. roč.
- do sprievodu zapojíme aj deti z MŠ
- v piatok pozveme deti z MŠ na divadelné predstavenie zodp.: oznamkovia
3. na záver sa pani riaditeľka poďakovala za účasť
Zapísali: Mališová, Horváthová

5. zasadnutie Kolégia Zelenej školy 15. apríl 2010
Program: 1. Plnenie akčného plánu
2. Príprava Týždňa Zeme
3. Nahrávanie CD Príroda je kamarátka, Deň matiek
1. Pani riaditeľka zhodnotila plnenie akčného plánu. Úlohy, ktoré sme si naplánovali sa nám
podarilo splniť.
2. Pri príležitosti Dňa Zeme vyčistíme prírodu, okolie školy, futbalové ihrisko, pri zbere
budeme hneď odpad triediť. Budeme pomáhať pri hrabaní pokosenej trávy a budeme ju
dávať do kompostoviska, ktoré dokončí ujo Bačík
Pôjdeme na výlet do lesa, kde sa budeme
učiť poznávať prírodniny, stromy, zvieratká. Nacvičujeme piesne o prírode a jej ochrane
a nahráme ich 24.4. na CD v ŠKD.CD sa bude volať Príroda je kamarátka.
3. Našu ochranu prírody spropagujeme aj pre verejnosť pri príležitosti Dňa matieknacvičíme pre mamičky kultúrny program o dvoch mimozemšťanoch, ktorí pozorujú
ohrozovanie našej planéty Zem odpadmi.
Toto bude vyvrcholenie našej informačnej kampane pre verejnosť. Na kultúrnom programe
pokrstíme aj nové CD príroda je kamarátka.
Pani riaditeľka nám ďalej oznámila, že s divadelným predstavením „Špinko a Špinka
v lese“ sa zúčastníme na prehliadke Envirofilm v banskej Štiavnici 14.5.2010 o 9,00
a zahráme divadlo pre MŠ z celej Banskej Štiavnice.
Naše stretnutie sme ukončili zapísaním splnených úloh do akčného plánu.
Zapísali: Miška Mališová,
Anna Horváthová

6. zasadnutie Kolégia Zelenej školy 22. septembra 2010

Program: 1. Voľba rodičov a žiakov do Kolégia na šk. rok 2010/2011
2. Hodnotenie výsledkov Zelenej školy
3. Plnenie akčného plánu školy
4. Príprava na jesenný audit školy
1. Na plenárnom RZ boli zvolené zástupkyne rodičov do Kolégia ZŠ – p. Walnerová,p.
Antošíková, z radov žiakov boli tajným hlasovaním zvolení na miesto A. Horváthovej
– S. Šuleková a na miesto M. Sabadoša – M. Horváth.
koordinátorka rozdelila úlohy medzi žiackych členov kolégia nasledovne:
zapisovateľky Mališová,Remeňová, oznamkovia- Piatra, Šuleková, hliadkovači –
Horváth, Kaluža
2. Koordinátorka Zelenej školy p.Havranová oboznámila členov Kolégia s výsledkami
hodnotenia programu Zelenej školy v uplynulom školskom roku – kedy škola získala
diplom „Na ceste k Zelenej škole“ , ktorý bude odovzdaný koordinátorke na
konferencii Zelenej školy vo Zvolene dňa 22.10.2010
3. V minulom školskom roku sa nám podarilo splniť väčšinu naplánovaných akcií
z akčného plánu ZŠ, monitoring a hodnotenie je umiestnené na chodbe, je ho potrebné
doplniť o fotografie zo zberu papiera
Tvorivé dielne z odpadu sa nám tiež nepodarilo zrealizovať na konci školského roka,
preto koordinátorka navrhla, aby sa zrealizovali aj za účasti rodičov na konci
septembra v popoludňajších hodinách ako Tvorivé popoludnie – TVORÍME
z ODPADU
4. Na plnenie ďalších úloh akčného plánu v oblasti odpadov, bude potrebné zrealizovať
v mesiaci október Jesenný audit školy, do ktorého zapojíme všetkých žiakov.
Ďalej sa členovia Kolégia dohodli na organizovaní ďalších akcií s účasťou rodičov
a širokej verejnosti:
- Burza šatstva(december 2010)
- zber papiera(október2010)
- zbierka hračiek (máj 2011)
Koordinároka poďakovala za účasť
zapísali Mališová, Remeňová

7. zasadnutie Kolégia Zelenej školy 27. októbra 2010

Program: 1. Informácie koordinátorky z certifikácie
2. Vyhodnotenie naplánovaných úloh
3. Príprava vianočnej burzy ošatenia
4. Rôzne – informácie ved. ŠJ o programe Ovocie do škôl
- príprava na tvorbu Ekokódexu školy
K bodu č. 1
Riaditeľka školy informovala prítomných o dosiahnutých výsledkoch našej práce v školskom
roku 2009/2010 a udelenie diplomu našej škole „Na ceste k Zelenej škole“
Spoločne sme sa odfotografovali s diplomom.
K bodu č. 2
Naplánované úlohy sa nám podarilo úspešne splniť, tvorivé popoludnie sa stretlo sa veľkým
záujmom a výrobky z recyklovaného papiera, obrazy z vrchnáčikov, kaktusy z plastových
fliaš sme vystavili pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v kultúrnom dome Prenčov.
Vyhodnotili sme jesenný audit, ktorý sme uskutočnili len čiastočne – zapojili sa všetci žiaci
a keďže v tomto školskom roku sa vypĺňajú v rámci auditu nové pracovné listy, druhú časť
auditu urobíme začiatkom novembra.
Tabuľku auditu sme umiestnili na chodbe, formou tabuľky, do ktorej budeme zapisovať
množstvo odpadu v januári a naposledy v apríli.
K bodu č. 3
Oznamkovia dostali za úlohu oboznámiť občanov Prenčova o uskutočnení burzy ošatenia
a rôznych vecí v decembri v priestoroch telocvične. Zástupcovia rodičov v kolégiu ústne
oboznámia s pripravovanou akciou ostaných rodičov.
Zvyšné ošatenie škola odovzdá do zberných súrovín.
K bodu č. 4
Vedúca školskej jedálne informovala prítomných o zapojení školy do programu s podporou
EÚ „Ovocie do škôl“ . Všetci žiaci každú stredu budú môcť vypiť 2 dl 100% jablkovej šťavy.
Pripravujeme sa v mesiaci november na tvorbu a výtvarné spracovanie EKO-kódexu našej
školy.
Pani riaditeľka poďakovala všetkým za účasť a určila termín ďalšieho stretnutia na december
2010.
zapísali Mališová, Remeňová

8. zasadnutie Kolégia Zelenej školy 3. februára 2011

Program: 1. Vyhodnotenie priebežného sledovania množstva odpadu, porovnanie
2. Vyplnenie listov do auditu
3. Vyhodnotenie realizácie Eko kódexu – výtvarné sparacovanie
4. Informácie o zapojení školy do Ekohier, Ekostopy
5. Úlohy do ďalšieho stretnutia
K bodu č. 1.
Na sledovanie a zaznamenávanie znižovania odpadu, ktorý sa tvorí v škole sme si zhotovili
prehľadnú tabuľku, do ktorej sme zapísali výsledky merania množstva odpadu. Porovnali sme
ich s výsledkami v jednom októbrovom týždni a zistili sme:
Znížili sme produkciu plastov – väčšina žiakov má boxy na desiatu a používa stále rovnakú
fľašu, plechoviek, starých tonerov a komunálneho odpadu, naopak zvýšila sa produkcia
papiera, skla, bioodpadu, hliníkových fólií. Na zníženie produkcie papiera sme hneď navrhli
riešenie – upozorniť všetkých žiakov nápisom- „Používaj papier z oboch strán“ a určenia
miesta v triede na odkladanie jednostranne použitých papierov. To že sa zvýšila produkcia
biodpadu nie je na škodu, lebo ten vieme ďalej použiť na hnojenie , hliníkové fólie vznikajú
hlavne z jogurtov, tie sa pokúsime využiť na výtvarnej výchove.
K bodu č. 2
Audit školy z oblasti odpadov sme vypĺňali priebežne, ale na to, aby sme ho mohli umiestniť
na web stránke školy potrebujeme zistiť vynaložené prostriedky školy na vývoz odpadu
a zistiť kde náš odpad končí. Rozdelili sme si úlohy budeme to zisťovať.
K bodu č.3
Pravidlá sme si vytvorili, pani učiteľky ich dali do veršov, my sme pomáhali maľovať plagát
a písať pravidlá a nakresli sme si ich do zošitov Zelená škola. Najmladší žiaci kreslili krásy
prírody. Dohodli sme sa, že o ekokódexe pôjdeme poučiť aj mladších žiakov.
K bodu č.4
Pani koordinátorka nás informovala o zapojení našej školy do projektu Ekohry , kde môžeme
súťažiť o rôzne ceny, ale hlavne môžeme zabrániť tomu, aby sa nevyhadzovali drobné
elektrospotrebiče do koša – treba ich separovať. Do školy dostaneme kontajner na tieto
zariadenia.Zapojili sme sa tiež do skúmania ekostopy školy cez internet – budeme skúmať
všetky oblasti vplyvu jednotlivca i celej školy na našu planétu Zem. Výsledky zaznamenáme
a vytýčime si ciele na zníženie ekostopy.
Čo sme si naplánovali?
1. Zistiť, kde končí náš odpad
2. Zistiť koľko platíme za vývoz komunálneho odpadu
3. Urobiť prezentáciu žiakom 1.a 2.roč. o Ekokódexe, urobiť nástenku vo vestibule
4. Umiestniť audit a ekokódex na web stránke školy
zapísali Šuleková, Remeňová

9. zasadnutie Kolégia Zelenej školy 9. marca 2011

Program: 1. Vyhodnotenie plnenia akčného plánu
2. Príprava ďalších aktivít
3. Rôzne
K bodu č. 1
Žiaci zapisovali plnenie priamo do akčného plánu, ktorý je umiestnený v priestoroch
vestibulu- splnené ,nesplnené
Skonštatovali, že úlohy sú plnené priebežne podľa termínov
K bodu č. 2
Dňa 29.3 Tvorivé dielne od 14,00 hod do 16,00 hod. v rámci ŠKD bez prizvania rodičov.
Účasť učiteliek a žiakov. Tvorenie z mikroténových vreciek, z plastových fliaš,
z vrchnáčikov- obrazy. Výstavka vo vestibule, v šatni, v ŠKD.
V mesiaci apríl – audit odpadov a ostatných oblastí do 10.2.2011
- označenie odpadových košov skratkami ZŠ, MŠ, ŠJ, Byt
- sledovanie vývozu za 2 týždne
- úprava okolia školy
- sadenie stromčekov na Deň Zeme
- čistenie ihriska, čierne skládky
- informačné tabule
- zber pepiera
Naďalej separovanie drobného elktro zariadenia do červeného koša.
K bodu č. 3
Pani učiteľka Trubanová informovala o zapojení školy do projektu Eko stopa. Rozdala
žiakom dotazníky, ktoré sú aj na internete , aby si ich vyplnili deti spolu s rodičmi a na
informatickej výchove ich budeme nahadzovať do počítača. Tak si každý žiak vypočíta svoju
ekostopu. Potom rozdelila úlohy medzi žiakov, pri zisťovaní ekostopy školy nasledovne:
Zisťovanie:
cestovanie- Šuleková
stravovanie- Kaluža
vybavenie školy- Binder, Horváth, Štrba, Vanko
ostatné – Školiaková, Trubanová, Havranová
zeleň – spoločne všetci žiaci pri pobyte vonku
zapísali: Šuleková, Remeňová

10. zasadnutie Kolégia Zelenej školy 28.apríla 2011
Program: 1. Jarný audit odpadu
2. Vyhodnotenie úloh z októbra
3. Rôzne – ďalšie aktivity na máj
informácie koordinátorky zo seminára Zelenej školy
K bodu č.1
Pani učiteľky rozdelili úlohy medzi žiakov pri sledovaní produkcie množstva odpadu, ktorý
pravidelne sledujeme počas jedného týždňa a zapisujeme do tabuľky. S vážením nám
pomáhajú tety kuchárky na digitálnej váhe a tiež zapisujú. koľko odpadu vyhodia v kuchyni
za 1 týždeň.
K bodu č. 2
V apríli sme nedokázali uskutočniť týždeň Zeme, pre veľa voľných pracovných dní, pre sa
jeho realizácia presúva na týždeň od 2.5 do 6.5.2011. Zhodnotili sme lesnícky deň v Banskej
Štiavnici, z ktorého sme si priniesli mladé sadeničky, kvetov a stromov, ktoré si vysadíme do
areálu školy.
K bodu č.3
Zrealizujeme Týždeň Zeme Plagáty pripraví p.uč. Trubanová. Zber papiera vyhlásime do
rozhlasu a podporia nás obyvatelia Prenčova. Pri úprave areálu pomôžeme všetci, zasadíme
okrasné kvety do nádob , na hriadky a mladé stromčeky do živého plota.
V piatok budeme tvoriť výrobky z vrchnáčikov a plastových fliaš.
Pani riaditeľka nám povedala, že prezentovať sa pred verejnosťou je veľmi dôležité, aby o nás
ľudia vedeli, čo robíme a prípadne sa pridali k nám. O pomoc pri zbere starých
elektospotrebičov sme tiež poprosili ľudí prostredníctvom rozhlasu. O našej činnosti
a úspechoch budeme informovať verejnosť vytvorením infostánku v KD pri príležitosti Dňa
matiek.
Zapísali: Šuleková, Remeňová

11. zasadnutie Kolégia Zelenej školy 24.mája 2011
Program: 1. Príprava na hodnotiacu návštevu- akčný plán
jarný audit
splnenie cieľov
hodnotenie produkcie odpadov
2. Rôzne- Vyhodnotenie Ekostopy ,
hodnotenie v Recyklohrách
návrhy na separáciu ďalšieho odpadu
vyhodnotenie Týždňa Zeme
K bodu č.1
Pani riaditeľka nás oboznámila s blížiacou sa hodnotiacou návštevou a príchodom
hodnotiteľa, ktorý navštívi našu školu, aby sa pozrel, čo sa nám podarilo alebo nepodarilo
urobiť za celé dva roky. Skontrolovali sme si všetky aktivity v akčnom pláne školy. Zbierku
hračiek pre deti ešte zorganizujeme k 1.6.2011, inak sa nám podarilo urobiť všetko čo sme
mali naplánované. Ciele, ktoré sme si vytýčili sme naplnili o čom sme si spravili aj výkres
s odpadovými košmi ,kde vidieť, že odpad sme znížili skoro o polovicu. Nepodarilo sa nám
zakúpiť si nové zberné nádoby na triedený odpad, lebo sme nenašli dosť financií. Keď
odovzdáme starý papier možno peniaze z neho budú stačiť.
K bodu č. 2
Pani učiteľka Trubanová nás oboznámila s výsledkom prieskumu našej školskej Ekostopy.
Výsledok je pre nás veľmi dobrý. patríme medzi tie školy, ktoré na usilujú zanechať na našej
planéte len veľmi malú stopu 0,1819 planéty. Farebne sme si stopu vyfarbili a budeme o tom
informovať aj ostatných žiakov.
Ďalej nám pani riaditeľka povedala, koľko bodov sme zatiaľ nazbierali v Recyklohrách a že
máme naďalej zbierať aj od známych staré elektrospotrebiče. Doteraz sme získali 230 bodov.
Zistili sme že v školskej jedálni majú veľké množstvo tetrapakových obalov z mlieka,
ktoré putujú do koša s komunálnym odpadom.
Úloha do nového šk.roka - zistiť kto zbiera tetrapaky a zriadiť zbernú nádobu v škole.
Vyhodnotili sme Týždeň Zeme ako veľmi dobrý a užitočný nielen pre nás ale hlavne pre
prírodu, ktorú sme vyčistili, a skrášlili. Zasadili sme si nové stromčeky v areály školy
a rozdelili sme si kto sa bude o ktorý strom starať- polievať ho v čase letných prázdnin.
Urobíme si malú botanickú záhradu, každý strom bude označený tabuľkou s jeho názvom.
Toto bolo naše posledné zasadnutie v tomto školskom roku. Nabudúci rok sa stretneme
v novom zložení. Rozlúčime sa so štvrtákmi a zoberie medzi seba aj mladších žiakov.

Zapísali: Šuleková, Remeňová

Zápisnica z 12.zasadnutia Kolégia Zelenej školy
konaného dňa 11.10.2011
Program: 1. Privítanie nových členov kolégia
2. Informácie o hodnotení našej školy
Certifikácia
3. Environmentálny audit školy
4. Diskusia a záver
K bodu č.1
Koordinátorka Zelenej školy p. Havranová, privítala všetkých prítomných a zvlášť privítala
nových členov z radov občanov Prenčova p. Janku Lipovskú. Z radov žiakov pribudli mladší
žiaci z 2.ročníka M.Remiar, M.Ryznár a N. Ivaničová. Zo starších žiakov členstvo odmietol
T.Piatra a na jeho miesto sa dobrovoľne prihlásil R.Štrba žiak 4.ročníka.
K bodu č.2
P. riaditeľka prečítala prítomným hodnotiacu správu hodnotiacej návštevy z júna 2011, ktorá
bola veľmi pozitívna a konštatovala výrazný posun našej školy v oblasti separovania
a znižovania odpadu. Na základe tejto správy získala naša škola certifikát Zelenej školy na
dvojročné obdobie. Certifikát pôjde prevziať riad. školy do Bratislavy dňa 20.10.2011.
K bodu č. 3
Koordinátorka Zelenej školy vysvetlila prítomným nutnosť vykonať ďalší audit v oblasti
Vody, Energie, Doprava a ovzdušia, Zelene, Zeleného obstarávania a Odpadov pre zistenie
stavu školy v týchto oblastiach naše silné a slabé stránky. na základe vykonaného auditu
Kolégium na svojom ďalšom zasadnutí vyberie oblasť, ktorej sa budeme venovať počas
ďalších dvoch rokov a pokúsime sa zlepšiť počiatočne zistené výsledky.
Pre vykonanie auditu sa podujali nasledovný členovia kolégia:
Energia: Havranová, Šuleková
Zeleň: Štrba, Horváth
Zelené obstarávanie: Školiaková
Doprava: Binder, Remiar
Voda: Ryznár, Antošíková, Walnerová, Ivaničová
Odpady: Havranová
Termín vykonania auditu do 15.11.
Zodpovední: poverení členovia
Spísať sumár zistení - silné a slabé stránky školy predložiť Kolégiu na ďalšom zasadnutí
K bodu č. 4
Na záver koordinátorka poďakovala prítomným a 12.zasdanutie ukončila.
zapísala: Havranová

Zápisnica z 13.zasadnutia Kolégia Zelenej školy
konaného dňa 30.11.2011
Program:1. Vyhodnotenie jesenného auditu školy – výber prioritnej témy
2. Návrhy na aktivity do Akčného plánu školy
3. Akčný plán na 2011 -2013
K bodu č. 1
Zodpovední členovia kolégia za spracovanie auditu v jednotlivých témach prezentovali
zistené výsledky auditu v oblasti vody, energie, dopravy, odpadov, zelene a zeleného
obstarávania. Vyzdvihli kladné a záporné stránky v daných oblastiach. Názorne všetci
účastníci mohli pozorovať pomer plusov a mínusov. Zhodli sa, že najväčšie nedostatky máme
ako škola v oblasti energie a vody. z ohľadom na finančné prostriedky, ktorých je viac treba
na odstránenie nedostatkov v oblasti energií sa kolégium zhodlo, že za prioritnú tému pre
školské roky 2011 -2013 si zvolí VODU.
K bodu č. 2
Podľa sumáru kladov a nedostatkov v oblasti vody ďalej kolégium navrhovalo jednotlivé
aktivity, ktoré by žiaci mohli plniť v rámci akčného plánu a to nasledovne:
výmena vodovodných batérií, splachovačov, návšteva čističky odpadových vôd, výroba
upozornení o šetrení vodou v celej budove školy formou súťaže, zorganizovanie týždňa vody,
starostlivosť o lesnú studničku, ochutnávky vody, prezentácie o vode, projektový deň o vode.
K bodu č. 3
Akčný plán zostavený do tabuľky vykonal koordinátorka ZŠ, ktorá ho v tabuľkovej podobe
umiestni na stránku školy a aby bol akčný plán viditeľný pre všetkých žiakov a návštevníkov,
žiaci ho vyhotovia ako plagát a umiestnia vo vestibule školy.
Na záver sa koordinátorka poďakovala všetkým prítomným za účasť a celkom na záver sa
kompletné kolégium odfotilo.

Zapísala: Havranová

Zápisnica z 14.zasadnutia Kolégia Zelenej školy
konaného dňa 14.3.2012
Program:1. Informácie o schválení akčného plánu a jeho plnenie
Akčný plán na 2011 -2013 pre žiakov a verejnosť
2. Informácie o Recyklohrách
3. Predstavenie projektu EKO –mapa
4. Rôzne
K bodu č. 1
Koordinátorka informovala o schválení akčnéh plánu, upozornila na informačnú tabuľu vo
vestibule, kde je zverejnený. Zhodnotila doterajšie plnenie akčného plánu. žiaci dostali za
úlohu prepísať prístupnejšou formou aj pre mladších žiakov akčný plán, zhotovili smajlíkov
do kolónky plnenie, kde ich budú žiaci umiestňovať.
Z akčného plánu sme zorganizovali 2 aktivity – projektový deň a výtvarnú súťaž, ktorú sme
vyhodnotili. Treba dotiahnuť výrobu maskota z látky a rozmnožiť upozorňujúce tabuľky
o šetrení vodou nad každou vodovodnou batériou. Je motrebné monizorovať počiatočný stav
a každú uskutočnenú zmenu.
Z.: Binder, Horváth, Šuleková, Štrba – zhotovenie akčného plánu
Z: T. Piatra, Matušovic – Kreslenie loga pri batérie
Z: Havranová – fotografovanie, laminovanie loga
K bodu č. 2
Koordinátorka predtavila stránku na intzernete www.recyklohry.sk, kde si všetci prítomní
prezreli stav získaných bodov, žiaci schválili zapojenie sa do ďalšej súťaže za 200 bodov –
zhotoviť nádobu na staré monočlánky. Škola má doteraz 1355 bodov.
Z: Binder, Havranová
K bodu č. 3
Koordinátorka , spolu so žiakom A. Binderom predstavili kolégiu ďalší projekt, ktorý bude
škola prostredníctvom žiakov realizovať EKO – mapa. Pomocou internetovej stránky
www.ekomapa.sk
K bodu č.4
Koordinátorka informovala všetkých prítomných o schválení projektu Návrat vody do krajiny
– dotácia na výstavbu jazierka v sume 385,-€, ktoré škola získa. poprosila o pomoc
a spoluprácu zástupcov rodičov a verejnosti.
Do diskusie sa nikto z prítomných nezapojil, takže koordinátorka stretnutie ukončila.

Zapísala: Havranová

Zápisnica z 15.zasadnutia Kolégia Zelenej školy
konaného dňa 15.10.2012
Program: 1.Voľba nových členov
2. Správa o hospodárení
3. Pravidlá na znižovanie ekologickej stopy školy
4. Kontrola plnenia akčného plánu
5. Rôzne – Eko projekty, Deň stromov
6. Záver
K bodu č. 1
Všetkých členov privítala koordinátorka projektu p. Havranová, ktorá predstavila nových
členov z radov mladších žiakov – Kamil Chovan 2.roč., Anna Kondeková 3.roč., privítala ich
v Eko –tíme školy.
K bodu č. 2.
Koordinátorka oboznámila všetkých členov s pravidlami pre znižovanie ekologickej stopy
školy, po predchádzajúcom schválení na pracovnej porade a Rade školy. Tieto pravidlá budú
umiestnené na viditeľnom mieste v šatni, aby mali k nim prístup aj rodičia. Povinnosťou
každého člena Zelenej školy je riadiť sa týmito pravidlami.
K bodu č. 3
Koordinátorka všetkých informovala o stave hospodárenia, ktorý je k nahliadnutiu v jej
kancelárii. Vyzdvihla a poďakovala všetkým za účasť na zbere papiera. Na konci minulého
školského roka sme spolu nazbierali 2945 kg starého papiera a získali sme spolu 88,- Eur.
Časť z nich sme použili na rekonštrukciu šatne.
K bodu č. 4.
V tejto časti zasadnutia žiaci spoločne s dospelými členmi kolégia hodnotili plnenie akčného
plánu v minulom školskom roku a smajlíkmi označovali splnenie a nesplnenie úlohy.
Z minulého školského roka sme nesplnili úlohu s nálepkami k vodovodným kohútikom.
Úloha .Nakresliť počítačovú verziu kvapky , dať vyrobiť nálepky Zodpovední: M. Matušovic,
žiak 3.roč., p. Rozenbergerová.
Problémy sa vyskytli pri čistiacich prostriedkoch, ktoré sme podľa prieskumu nenašli žiadne
vhodné.
Dospelí zástupcovia navrhli parné čistenie a prírodné čističe, ocot, jedlá sóda, citrón –
poverená bola p. Remiarová, do ďalšieho zasadnutia podá správu o možnostiach a výhodách
tohto čistenia. Termín: do konca decembra 2012 po dodávke budú upratovačky zaškolené
o tom ako treba prostriedky správne používať.
Objavovanie studničky, o ktorú sa budeme starať uskutočníme v mesiaci november
vychádzkou všetkých žiakov školy.
Výmenu vodovodných batérií zrealizujeme tiež v danom termíne.
K bodu č. 5
Ďalej informovala koordinátorka o iných eko-projektoch do ktorých je škola prihlásená.
Z projektu Eko mapa sme sa odhlásili nakoľko sme nestihli plniť dané termíny. GPS sme
vrátili. Úspešne pokračujeme v projekte Recyklohry- zapojíme sa aj do úlohy 11 , objavíme
čiernu skládku a vyčistíme ju, pri príležitosti Dňa stromov.
K bodu č. 6
Na záver zasadnutia sa celý ekotím odfotografoval aj s novými členmi kolégia
a koordinátorka poďakovala všetkým za účasť.
zapísala:

Zápisnica zo 16. zasadnutia Kolégia Zelenej školy
konaného dňa 13.3.2013
Program: 1. Kontrola plnenia akčného plánu – úprava doplnenie, zmeny
2. Eko hliadky
3. Príprava na jarný audit
4. Týždeň Zeme
5. Lesná studnička
6. Recyklohry
K bodu č. 1
Opäť sme si prešli všetky úlohy v akčnom pláne, označené modrými smajlíkmi, sme
vyhodnotili nesplnené úlohy. Na zasadnutí prebehlo zaučenie upratovačiek o používaní
parného čističa a iných čistiacich prostriedkoch a bola im odovzdaná príručka ekologického
čistenia. Poučenie bolo písomné a riadne podpísané. Žiadosť o záverečné hodnotenie
dvojročného obdobia treba zaslať do 10.5.2013 – zodpovedná koordinátorka ZŠ.
K bodu č.2
P.uč.Rozenbergerová pripravila pre Eko hliadky motivačné kartičky s označením Vodoočko,
Svetloočko, Smeťoočko – vybraní žiaci majú povinnosť dohliadať na to aby sa zbytočne
nesvietilo, netiekla voda a aby žiaci správne separovali odpad.Výmenu hliadok zabespečujú
triedne učiteľky po dvoch až troch dňoch.
K bodu č. 3
Koordinátorka informovala kolégium o blížiacom sa audite vo všetkých oblastiach zelenej
školy. Do budúceho kolégia si majú jeho členovia rozmyslieť, ktorú oblasť budú monitorovať
a hodnotiť jej zlepšenie, či zhoršenie.
K bodu č.4
V apríli náš čaká Týždeň Zeme, do ktorého sa zapojíme a tiež sa prihlásime na Deň Zelených
škôl aktivitou v spolupráci s rodičmi, a to Základný kameň lesnej studničky, podľa počasia
dňa 27.4.2013 sobota. V týždni od 22. -26.4. výtvarné aktivity, navrhni studničku, plagát na
brigádu, exkurzia do čističky vôd, úprava areálu školy, lesnícky deň.
K bodu č.5
Odtokový kanál – v spolupráci s rodičmi, drevo na ohradu zabezpečí p. Remiar, kamene na
vyloženie kanála s deťmi, dosky na studničku – Havranová
Termín prvej brigády 27.4.2013
K bodu č.6
Koordinátorka informovala o počte získaných bodov, účasť na výtvarných aktivitách
a možnosti posledného odvozu a zakúpenie odmien do 30.6.2013. Poverila prítomných, aby
naďalej upozorňovali občanov na zber starého drobného elektra.
Na záver stretnutia p. uč. Rozenbergerová poprosila všetkých členov kolégia, aby vyplnili
dotazník o práci členov v kolégiu a ona ho vyhodnotí a bude prezentovať na seminári
Zelených škôl 18.3.2013 vo Zvolene
Ďalšie stretnutie koordinátorka stanovila na apríl.
zapísala Havranová

Zápisnica zo 17. zasadnutia Kolégia Zelenej školy
konaného dňa 6.6.2013
Program: 1. Príprava na hodnotiacu návštevu – kontrolný zoznam
2. Vyhodnotenie akčného plánu
3. Environmentálny audit
4. Rôzne
1. K bodu č. 1.
Koordinátorka oboznámila všetkých členov s hodnotiacou návštevou a dôležitosťou
ich prítomnosti dňa 12.6. od 12,00 hod. Konštatovala, že podľa kontrolného záznamu
pre návštevu máme splnené všetky podmienky až na environmentálny audit, ktorý sa
uskutoční práve v rámci tohto zasadnutia. CD pre návštevu pripraví p. Havranová spolu
s p. Rozenbergerovou.
2. Akčný plán, ktorý sme si priebežne vyhodnocovali a monitorovali sme splnili vo
všetkých bodoch a je viditeľne umiestnený na chodbe a žiaci sú s ním oboznámení.
3. Enviromentálny audit sme robili v skupinách, navzájom sme sa radili a dopĺňali
informácie. Auditu sa zúčastnili všetci podpísaní členovia kolégia a jednotlivé mená
sú zapísané vo vyplnených tabuľkách. Prehľadný audit budeme vykonávať dňa 7.6.
a umiestnime ho na viditeľnom mieste spolu s tabuľkou úspory vody.
Zodp.: koordinátorka
Na koniec vyhodnotila koordinátorka ZŠ zber drobného elektroodpadu v rámci
RECYKLOHIER a upozornila na zber papiera, ktorý prebehne 21.6. a odvoz 25.6.
Na záver všetkým poďakovala za záslužnú tímovú prácu a popriala , aby sa nám
podarilo získať medzinárodný certifikát Zelenej školy na ďalšie dva školské roky.

zapísala

Zápisnica zo 18. zasadnutia Kolégia Zelenej školy
konaného dňa 11.12.2013
Program: 1. Vyhodnocovacia správa z hodnotiacej návštevy za rok 2011-2013
2. Výber témy na základe letného auditu 2013
3. Tvorba AP pre 2013-2015
4. Rôzne
K bodu č. 1
Koordinátorka ZŠ pre rok 2013/2014 p. Rozenbergerová privítala všetkých prítomných
a nových členov kolégia: A.Dubovského, žiaka 4.roč., pripomenula, že do kolégia školy bude
potrebné v priebehu tohto školského roka prizvať aj mladších spolužiakov z 1. a 2. roč.
nakoľko štvrtáci o rok odchádzajú.
Prečítala hodnotiacu správu z júna 2013, na základe, ktorej nám bol udelený certifikát do roku
2015 z témy VODA. Vyzdvihla pozitívne stránky hodnotenia a upozornila, že je potrebné
nedostatky zakomponovať do nového akčného plánu školy.
K bodu č. 2
Riaditeľka školy, ktorá bola na kolégium prizvaná, upriamila pozornosť na vykonaný audit
v lete 2013, ktorý bol zverejnený v priestoroch chodby. na základe výsledkov tohto auditu je
zrejmé, že najviac vecí, čo nám chýba je z oblasti ZELEŇ a OCHRANA PRÍRODY. Túto
tému si preto kolégium zvolilo za prioritnú v nasledujúcom dvojročnom období.
K bodu č. 3
Koordinátorka oboznámila členov s tým, čo všetko musí obsahovať akčný plán s dôrazom na
ciele, ktoré chceme dosiahnuť. K splneniu cieľov je potrebné vhodne a podľa postupnosti
zvoliť aktivity. Na dnešnom zasadnutí odzneli niektoré nápady na aktivity do akčného plánu.
Žiaci v nadväznosti na hodinu ENV, kde kreslili svoje predstavy o školskej záhrade, dopĺňali
svoje predstavy nasledovne: vytvoriť v záhrade plochu s učebňou v prírode, pocitový
chodník, bylinnú špirálu, domček pre hmyz, rozšírenie botanickej záhrady o ďalšie dreviny,
stromy a kríky a obnoviť alebo doplniť označenie drevín. Ďalšie aktivity, ktoré navrhli
k vyučovaciemu procesu boli nasledovné: vnášať do bežných vyučovacích predmetov prvky
environmentálnej výchovy, vyrobiť niektoré učebné pomôcky –súbor stromov, vtákov, stôp
zvierat a pod., zorganizovať infostánky pre občanov obce, zlepšiť propagáciu zákazu
vynášania odpadkov za obec a tvoriť čierne skládky, pripraviť reláciu do rozhlasu o zákaze
vypaľovania trávy, mať patronát nad určitou časťou chráneného územia, starať sa oň,
pravidelne ho monitorovať. Všetky tieto navrhnuté aktivity zapracuje podľa šablóny
koordinátorka a riad. školy a pošlú ho na schválenie p. Gallayovej. V AP budú uvedené
presné termíny a zodpovedné osoby. Kolégium školy bude o schválenom AP informovať na
nasledovnom zasadnutí.
K bodu č. 4
V ďalšej časti informovala riad. školy o novej webovej stránke školy s aktuálnymi
informáciami, o projekte RECYKLOHRY, v ktorom naďalej pokračujeme. Nakoniec sa celé
užšie i širšie kolégium odfotografovalo.
Zapísala:11.12.2013

Havranová

