
termíny* kurz/seminár forma**

Skupina A: školy 

zapojené aj v šk. 

roku 21/22

Skupina A: školy 

zapojené aj v šk. 

roku 21/22

Skupina B: školy, kt. 

mali 1 šk. rok pauzu

Skupina C: nové školy 

a školy po pauze 

dlhšej ako 1 rok

so schváleným EAP schvaľujú EAP schvaľujú EAP schvaľujú EAP

2022

22. 8. - 24. 8. úvodný kurz pre školských koordinátorov VZC Zaježová povinný

31. 08. webinár pre riaditeľov on-line povinný povinný

12. 09. úvodný seminár Zvolen povinný 1 termín povinný 1 termín

13. 09. úvodný seminár Zvolen povinný 1 termín povinný 1 termín

14. 09. úvodný seminár Žilina povinný 1 termín povinný 1 termín

20. 09. úvodný seminár Bratislava a Košice povinný 1 termín povinný 1 termín

21. 09. úvodný seminár Bratislava a Košice povinný 1 termín povinný 1 termín

22. 09. úvodný seminár pre staro-nové školy on-line povinný

06. 10. Certifikačná slávnosť on-line

24. 10. - 26. 10. Kurz pre kolégiá VZC Zaježová dobrovoľný dobrovoľný

21. 10. tematický seminár on-line dobrovoľný povinný 1 termín povinný 1 termín povinný 1 termín

26. 10. tematický seminár on-line dobrovoľný povinný 1 termín povinný 1 termín povinný 1 termín

27. 10. tematický seminár on-line dobrovoľný povinný 1 termín povinný 1 termín povinný 1 termín

21. 11. seminár Ako urobiť Environmentálny akčný plán - EAP Zvolen povinný 1 termín povinný 1 termín povinný 1 termín

22. 11. seminár Ako urobiť Environmentálny akčný plán - EAP Bratislava a Košice povinný 1 termín povinný 1 termín povinný 1 termín

23. 11. seminár Ako urobiť Environmentálny akčný plán - EAP Žilina povinný 1 termín povinný 1 termín povinný 1 termín

24. 11. seminár Ako urobiť Environmentálny akčný plán - EAP on-line povinný 1 termín povinný 1 termín povinný 1 termín

2023

09. 02. seminár inšpirácie zo škôl on-line dobrovoľný dobrovoľný dobrovoľný povinný

15. 02. mediálny kurz pre žiakov - vhodné pre II. stupeň a stredoškolákov on-line dobrovoľný dobrovoľný dobrovoľný

16. 02. mediálny kurz pre učiteľov on-line dobrovoľný dobrovoľný dobrovoľný

28. 02. zaslanie EAP na konzultáciu mailom

marec Webinár k prihlasovaniu do záverečného hodnotenia on-line dobrovoľný

01. 03.  - 31. 03. prihlásenie do záverečného hodnotenia cez web

22. 03. seminár ako robiť ekokódex on-line povinný

13. 04. Webinár k priebehu záverečného hodnotenia on-line dobrovoľný

13. 04. Webinár k dochváleniu EAP na ďalší šk. rok pre školy, ktoré nejdú do hodnotenia on-line
povinný pri 

predlžovaní CO

30. 04. škola musí mať schválený EAP mailom

15. 05. zaslanie EAP k doschváleniu na konzultáciu mailom pri predlžovaní CO

15. 06. škola musí mať doschválený  EAP mailom pri predlžovaní CO

22. 04. - 30. 06. prihláška do nového ročníka cez web

* predbežné termíny, o prípadnej zmene budeme informovať na mail školského koordinátora

** forma seminára bude prispôsobená aktuálnej pandemickej situácii

CO - certifikačné obdobie

EAP - Environmentálny akčný plán

Harmonogram na šk. rok 2022/2023
Aktualizované: 01. máj 2022 povinnosť / dobrovoľnosť

               povinné kurzy/ semináre                           dobrovoľné kurzy                               dôležité dátumy


