
 

 

 

Program Zelená škola oslovil aj školy 

v Levočskom okrese 

        

 

Chytil som motýľa – uhynul mi, 

Odtrhol som kvietok – zvädol mi. 

Vtedy som pochopil, že prírody sa nemám 

dotýkať rukami, ale iba srdcom.  

 

(motto Materskej „zelenej školy“ Gašpara Haina)  

 

 

Program Zelená škola 

Zelená škola je najväčší environmentálny program na svete. Zapojených je doň 40-tisíc škôl 

zo všetkých kontinentov. Na Slovensku je v tomto školskom roku registrovaných 254 škôl. 

Program Zelená škola prebieha pod záštitou Ministerstva ţivotného prostredia SR a uznanie 

získal aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP). 

Školy, ktorým sa podarí úspešne zrealizovať programové kroky Zelenej školy, získajú na 

konci 1-2 ročného certifikačného obdobia medzinárodné ocenenie - certifikát „Zelená škola“ a 

vlajku Eco-Schools. Za čiastočné splnenie podmienok si školy z certifikačnej slávnosti 

odnesú diplom „Na ceste k Zelenej škole“ 

 



Titulom a vlajkou medzinárodného vzdelávacieho programu Zelená škola sa oddnes môţe 

pýšiť ďalších 34 škôl. Spolu ich je na Slovensku 91. Okrem Slovenska sa certifikát udeľuje v 

ďalších 52 krajinách sveta. 

Školy zapojené do Programu Zelená škola  

V levočskom okrese je do Programu Zelená škola zapojených päť škôl. Zatiaľ jedinou 

vidieckou školou je ZŠ v obci Dravce, ktorá je v programe od roku 2009. Doposiaľ sa 

venovala témam ODPAD a ENERGIA a v tomto dvojročnom období si dali za cieľ zníţiť 

spotrebu VODY popri mnoţstve vzdelávacích a propagačných aktivít a za pomoci tzv aqua 

hliadky.  

Táto škola bola v minulom školskom roku 2011/2012 dokonca ocenená ako jedna 

z najkreatívnejších škôl zapojených do Dňa zelených škôl, počas ktorého prebiehajú po celom 

Slovensku na školách zaujímavé environmentálne aktivity a projekty.  

Základná škola v Dravciach získala certifikát a vlajku Programu Zelenej školy uţ dvakrát 

a stala sa príkladom pre ostatné školy, keď sa jej podarilo zníţiť prevádzkové náklady na 

el.energiu o 10% a plyn aţ o 20% takými opatreniami ako zatváranie, vetranie, výmena 

ţiaroviek a fólie za radiátormi.  

  

  

Do Programu Zelená škola vstúpili spoločne v septembri 2011 tri levočské školy – Materská 

škola Gašpara Haina, Základná škola Gašpara Haina a Spojená škola Jána Vojtaššáka 

internátna. Okrem dobrých susedských vzťahov ich teraz spája aj spoločné úsilie v programe.  

Materská škola Gašpara Haina začala svoju cestu programom témou ODPAD. V celej 

budove, t.j. v jednotlivých vekových oddeleniach i v kuchyni zaviedla separovaný zber, 

v priestoroch školskej záhrady si materská škola vybudovala malé kompostovisko, 

zrealizovala bazár opotrebovaných vecí (hračiek a detských kníh), stará sa čistotu na lúke na 

okraji mesta. Materská škola si vytvorila z odpadového materiálu symboly separovania – 



Plasťáčika a Papierku, vláčik Separáčik, zostavila  si EKO – hliadku,  vytvárala originálne 

hračky z odpadových materiálov.  

  

  

Základná škola Gašpara Haina vstúpila do Programu s miernym náskokom oproti 

niektorým školám, keďţe na nej uţ niekoľko rokov je separovaný zber úspešne zavedený, 

v priestoroch školskej záhrady má vybudované kompostovisko i zeleninové políčka. Témou, 

ktorej sa škola rozhodla venovať počas dvoch rokoch je ZELEŇ a OCHRANA PRÍRODY 

a okrem vzdelávacích a umeleckých aktivít si dala za cieľ vybudovať Artušov kruh 

z drevených klátov, ktorý symbolizuje rovnosť prítomných a ktorý bude slúţiť na vyučovanie 

vonku a taktieţ dotvoriť prírodnú záhradu na základe ekologických a permakultúrnych 

princípov. Inšpirácie, ako by prírodná záhrada mala vyzerať budú prinášať samotní ţiaci. 

Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna sa v prvom dvojročnom období rozhodla taktieţ 

pre tému ODPAD a medzi najzaujímavejšie aktivity patria Ekoraňajky, ktoré je moţné si 

pripraviť s minimálnym vyprodukovaním odpadov alebo Ekoreklamy, ktoré si ţiaci 

vlastnoručne vyrábajú, aby propagovali témy ako zneškodňovanie a opätovné vyuţitie odpadu 

či alternatívy zniţovania produkcie odpadov. Spojená škola v mnohých svojich činnostiach 

myslí na ţivotné prostredie a aj pri výtvarných a praktických činnostiach vyuţíva odpadový 

materiál (napr. výroba vtáčích búdok a kŕmidiel, výroba interaktívnych  a spoločenských hier, 

pletenie z papiera, obrazy a odtlačky z PET vrchnákov atď. Najdôleţitejším cieľom však je 

zaviesť separovaný odpad v priestoroch školy a podporovať jeho minimalizáciu.  



  

  

Všetky tri vyššie uvedené školy získali na jeseň 2012 DIPLOM „Na ceste k Zelenej škole“. 

V septembri 2012 doplnila rady Zelených škôl v levočskom okrese Materská škola na 

Predmestí v Levoči.  Aj ona sa rozhodla pre tému ODPAD a deti vzdeláva podľa školského 

vzdelávacieho programu „DOMČEK PLNÝ CHROBÁČIKOV“ zameraného na 

environmentálnu výchovu. 

 

Fungovanie Programu Zelená škola 

Kaţdá z vyššie uvedených „zelených škôl“  má zostavený manažérsky tím (tzv. kolégium), 

ktorého členmi sú ţiaci, avšak taktieţ ich rodičia, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci 

školy a ďalší prizvaní odborníci vo vybranej téme (napr. zástupca Technických sluţieb mesta 

Levoča al. lesník). 

Jednotlivé školy si na začiatku dvojročného obdobia urobili hĺbkovú sondu do vlastného 

fungovania, urobili si tzv. environmentálny audit (napr. spotreby energie, plynu, vody, 

analýzu vyprodukovaného odpadu a pod.). Na zistené problémy školy reagujú súborom 

dôsledne naplánovaných aktivít, tzv. environmentálny akčný plán.  

 

Zastavili: Lenka Smetanková, Alexandra Jakubišinová  (6.4.2013) 

  



 

 

Kontakty 

www.zelenaskola.sk 

 

Základná škola Gašpara Haina, Levoča 

Adresa: Levoča, Gašpara Haina 37 

Riaditeľ: RNDr. Gabriela GERČÁKOVÁ 

Koordinátor: Mgr. Zuzana Ušáková 

Konzultant/ka: Mgr. Lenka Smetanková 

Kontakt: 053/4512570, zsghaina@adcomp.sk 

Web stránka: www.zsghle.sk 

 

Materská škola, ul. Gašpara Haina, Levoča  

Adresa: Levoča, Gašpara Haina  36 

Riaditeľ: Mgr. Daniela Koterbová 

Koordinátor: Jaroslava Horňáková 

Konzultant/ka: Lenka Smetanková  

Kontakt: .: 053/4513610, msghaina@levonetmail.sk  

Web stránka: www.mshaina.wz.sk  

 

Základná škola 1.-4. Ročník, Dravce 

Adresa: Dravce 97, 05314 

 Riaditeľ: Mgr. Brejová Mária 

Koordinátor: Mgr. Lorková Lívia  

Konzultant/ka: Lenka Smetanková  

Kontakt: 053/4598218, zsdravce@centrum.sk  

Web stránka: www. zsdravce.edupage.org 

mailto:zsghaina@adcomp.sk
mailto:msghaina@levonetmail.sk
http://www.mshaina.wz.sk/


 

Materská škola, Predmestie 26, Levoča 

Adresa: Levoča, Predmestie 26, 05314 

 Riaditeľ: Mgr. Beáta DŢAČOVSKÁ 

Koordinátor: Lenka Gemzická 

Konzultant/ka: Alexandra Jakubišinová 

Kontakt:053/4512300, mspredmestie26@gmail.com 

 Web stránka:  www.mspredmestie.edupage.sk 

 

 

Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna, Levoča 

Adresa: Kláštorská 539/24 054 01 Levoča 

 Riaditeľ: PaedDr. Marta Dvoráková 

Koordinátor: Lucia Jozefčáková  

Konzultant/ka: Alexandra Jakubišinová 

Kontakt: 053/451 23 34,  skola@sssijvle.edu.sk 

Web stránka: http://www.sssijvle.edu.sk/ 
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