
Environmentálny akčný plán školy:  Gymnázium Martina Kukučína v Revúcej 

 

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:   Zeleň a ochrana prírody                                     pre certifikačné obdobie:  2016/2017, 2017/2018 

 

Silné stránky : veľký areál školy Slabé stránky: málo rastlín v interiéri (najmä v triedach) aj v exteriéri                           

                          školy 

                          átrium                           slabá spolupráca školy so správou NP Muránska   

                          planina, so štátnymi a mestskými lesmi 

                          krásne prírodné prostredie v okolí školy a mesta                           nedostatočná informovanosť verejnosti   

                          o environmentálnych aktivitách školy 

 

EAP bol konzultovaný s: Mgr. Kristína Voralová, riaditeľka Správy CHKO Latorica 

 

Dátum konzultácie: 26. 06. 2017 

 

EAP písomne schválil:     Mgr. Kristína Voralová, riaditeľka Správy CHKO Latorica 

 

Dátum schválenia: 28. 06. 2017 

 

Ciele 

 

Aktivity 

 

Zodpovedná osoba a termín 

Indikátor / 

Ukazovateľ úspechu 

Monitoring / 

Postupujeme 

podľa plánu? 

CIEĽ 1: Zrealizovať 

školskú  anketu 

AKTIVITA 1:  Anketa 

a)Zistiť, čo by chceli respondenti vo 

vybranej oblasti zlepšiť, zmeniť 

b)Získať návrhy aktivít akčného 

plánu na úrovni tried 

Zodp.: členovia Kolégia ZŠ, 

triedni učitelia 

T: do konca marca 2017 

Zápisnica z kolégia Zelenej 

školy 

Propagácia navrhnutých 

aktivít na nástenke v škole, 

na webovej stránke školy 

Doplnenie vybraných aktivít 

do EAP školy  

 

CIEĽ 2:  

Prestavať  átrium v škole 

na externú ekoučebňu 

a využívať ho v určených 

vyučovacích predmetoch 

AKTIVITA 1: Súťaž 

Súťaž o najlepší plán/poster  

prestavby a využitia školského átria 

(vrátane zamerania jednotlivých 

sektorov) 

 

 

 

 

Zodp.: koordinátor ZŠ, 

členovia Kolégia ZŠ, 

vyučujúci VYU, UMK, BIO 

T: do konca marca 2017 

Oznam a pravidlá súťaže 

uverejnené na nástenke, 

v školskom rozhlase a na 

internete. Aspoň 3 rôzne 

návrhy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(každoročne od apríla do 

októbra)  

AKTIVITA 2: Plán 

Výber a schválenie plánu prestavby 

a využitia školského átria 

 

 

 

Zodp.:  členovia Kolégia ZŠ 

Rada školy 

T: 14. apríl 2017 

Plán prestavby a využitia 

školského átria schválený 

členmi Kolégia ZŠ a Radou 

školy.                                                                      

 

 

 

 

 

 

AKTIVITA 3: Altánok/lavičky 

a)Zistiť možnosti zabezpečenia 

materiálneho vybavenia 

b) Príprava materiálov na stavbu 

altánku a zhotovenie lavičiek 

c)Výstavba altánku (prístrešku) 

 

 

Zodp. : riaditeľ školy, 

hospodár školy, členovia 

Kolégia Zš, Rada rodičov 

T: do konca októbra 2017 

 

 

a) Cenové ponuky, získanie 

sponzorov 

b) Zakúpenie materiálu, 

faktúry, materiál od 

sponzorov 

c) Účasť najmenej 5  rodičov 

pri výstavbe altánku 

 

 

AKTIVITA 4: Výsadba zelene  

a)Dovoz zeminy od sponzorov 

b) Získavanie sadeníc a odrezkov od 

občanov, vychádzka do prírody 

a zber prírodného materiálu (napr. 

šišky, skalky, konáriky, ....) pre 

spestrenie výsadby 

c) Vysadenie drevín a bylín do 

pôvodných betónových nádob 

pozdĺž dvoch stien budovy, do 

pôvodného kvetinového záhona 

pozdĺž jednej steny budovy, 

vytvorenie vertikálnej zelenej steny 

v kúte átria                                                                                                           

Zodp. : riaditeľ školy, 

hospodár školy, členovia 

Kolégia Zš, Rada rodičov, 

vyučujúci VYU, UMK, BIO, 

triedni učitelia 

T: do konca mája 2018 

 

 

a)Vymenená zemina 

v nádobách a záhone 

b) Zbierka aspoň 5 – tich 

druhov prírodného materiálu 

c) Vysadených aspoň 10 ks 

okrasných (vzrastom 

menších) drevín,  vysadených 

aspoň 10 druhov bylín 

Priebežná fotodokumentácia  

výsadby zelene                

Účasť aspoň 5 rodičov na 

brigáde                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 AKTIVITA 5: Informačné tabule 

Výroba a osadenie  informačných 

tabúľ o rastlinách a prírode okolia 

školy do átria podľa plánu  v rámci 

predmetov TECH, VYU, BIO, GEG, 

UMK                                                           

Zodp.: členovia Kolégia ZŠ, 

vyučujúci jednotlivých 

predmetov 

T: do konca mája 2018 

Vyrobených a osadených 8 – 

10 informačných tabúľ  

 



 AKTIVITA 6: Kolaudácia átria 

Zhotovenie pozvánky s fotografiami 

átria na vyučovaní IKT 

Kolaudácia náučného chodníka za 

pozvania rodičov a zástupcov mesta 

                                                                                                         

Zodp.: členovia Kolégia ZŠ, 

vyučujúci predmetov IKT 

T: do konca júna 2018 

Farebne vytlačené pozvánky, 

50 ks 

Oznam o podujatí v 

mestskom rozhlase,                                                                                                

na nástenke a stránke školy 

Fotodokumentácia                                                                                                                       

 

CIEĽ 3: Zriadiť 

Infostánok  a panel 

(výstavu) ZŠ, zrealizovať 

vystúpenie na verejnosti 

AKTIVITA 1: DOD a MDD v škole 

Postavenie infostánku z použitých 

materiálov (kartóny, papier) 

v interiéri školy počas Dní 

otvorených dverí pre žiakov ZŠ aj 

počas Medzinárodného dňa detí 

Zodp.: členovia Kolégia ZŠ          

T: priebežne, počas DOD 

(marec 2017, 1. jún 2017 

a 2018, december 2017, 

marec 2018) 

Fotodokumentácia 

o zrealizovaných aktivitách 

v rámci projektu ZŠ a práci 

Kolégia ZŠ 

Súťaže zamerané na ochranu 

prírody 

Rozdávanie propagačných 

materiálov ZŠ 

 

AKTIVITA 2: Vedecká konferencia 

Príprava a prezentácia príspevkov 

o zapojení a aktivitách našej školy 

v rámci  programu Zelená škola  

Zodp.: členovia Kolégia ZŠ            

T: november 2017 

Fotodokumentácia 

a sprievodné slovo spojené 

s obhliadkou átria školy 

(konferenčná miestnosť je 

priamo prepojená s átriom) 

 

AKTIVITA 3: 155. Výročie 

založenia Prvého slovenského 

gymnázia v Revúcej 

Príprava a realizácia panela/výstavy 

o zapojení a aktivitách našej školy 

v rámci  programu Zelená škola 

Zodp.: členovia Kolégia ZŠ, 

hospodár školy, Rada rodičov            

T: 15. september 2017 

Fotodokumentácia 

a príspevky na paneloch vo 

vestibule školy, obhliadka 

a posedenie v átriu školy 

 



CIEĽ 4: Začleniť 

Environmentálne dni a 

tematické projektové 

týždne do bežného 

vyučovania 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITA 1: Tematické Dni 

VODY, ZEME, LESOV, ... 

Záchrana žiab, monitoring čiernych 

skládok, inváznych rastlín, čistenie 

vodných tokov, tvorivé dielne 

Besedy s pracovníkmi Správy NP 

Muránska planina 

 

Zodp.: členovia Kolégia ZŠ, 

vyučujúci predmetov TSV, 

BIO, GEG, triedni učitelia, 

Rada študentov, Rada 

rodičov 

T: do konca júna 2018 

Žiaci napíšu listy rodičom, 

aby sa pridali do kampaní 

Zúčastnia sa žiaci, rodičia, 

pozvaní odborníci 

Zapojí sa minimálne 50 % 

žiakov školy 

Aspoň 5 tematických aktivít 

Fotodokumentácia, tematické 

postery, informácie na 

stránke školy, v regionálnych 

médiách  

 

CIEĽ 5: 

Environmentálne 

vzdelávať žiakov 

prostredníctvom 

zážitkového učenia 

AKTIVITA1: .Exkurzia do 

botanickej záhrady v Košiciach 

AKTIVITA 2: Návšteva výstavy 

fotografii národných parkov na 

Slovensku resp. vo svete 

AKTIVITA 3: Besedy o ochrane 

životného prostredia s odborníkmi 

v danej oblasti 

AKTIVITA 4: Lesná pedagogika – 

beseda a tvorivé dielne s lesnými 

pedagógmi z Mestských lesov v 

Revúcej 

Zodp.: členovia Kolégia ZŠ, 

vyučujúci predmetov TSV, 

BIO, GEG, triedni učitelia, 

Rada študentov, Rada 

rodičov 

T: do konca júna 2018 

Zúčastnia sa žiaci, rodičia, 

pozvaní odborníci 

Zapojí sa minimálne 60 % 

žiakov školy 

Fotodokumentácia, tematické 

postery, príspevky na stránke 

školy, v regionálnych 

médiách 

Výstavka prác vytvorených 

z prírodných materiálov 

(prútie, mach, povrazy, 

papier, ...) 

 



CIEĽ 6: 

Zvýšiť množstvo zelene 

v interiéri školy 

AKTIVITA1: Návrhy 

Vytvoriť návrhy v triedach a na 

chodbách školy 

KTIVITA 2: Plán zmien 

Stanoviť si plán zmien, týkajúcich sa 

zelene v interiéri školy 

AKTIVITA 3: Podmienky 

Zabezpečiť podmienky pre 

pestovanie interiérových rastlín 

(črepníky z prírodných materiálov, 

zemina, zberné nádoby na dažďovú 

resp. odstátu vodu), trvalé hliadky 

nad starostlivosťou o rastliny 

v interiéri školy 

AKTIVITA4: Zelené kútiky 

Vytvorenie zeleného kútika v každej 

triede  (zelený kútik bude tvorený 

izbovými rastlinami, ktoré deti 

prinesú do školy alebo rozmnožia v 

škole v rámci aktivít na triednických 

hodinách) aj na chodbe blízko triedy 

Zapojenie pani upratovačky do 

starostlivosti o kvety  počas prázdnin 

 

Z: triedni učitelia, vyučujúci 

VYU, ETV, BIO, členovia  

Kolégia ZŠ, upratovačky 

T: október 2017 

Funkčné zelené kútiky, 30% žiakov 

školy zapojených do ich prípravy 

 
 

1) Zápisnica z kolégia 

Zelenej školy, vytvorené 

žiacke postery min. 10 ks. 

2) Plán zmien zverejnený vo 

vestibule školy 

3) Všetky kvetináče 

označené názvami rastlín. 

Označenie hliadok  

Označené zberné nádoby 

umiestnené v triedach. 

4) Funkčné zelené kútiky (3 

– 5 interiérových rastlín)  

 

 

Zapojených 20% žiakov 

školy  

 

 

 

 

 

 


