
Registračné poplatky 2022/2023 

 

Registračné poplatky nepokrývajú reálne náklady na chod programu Zelená škola.  

Program funguje vďaka dlhodobému a spoľahlivému partnerstvu  

s Nadáciou Slovenskej sporiteľne.  

Ďakujeme. 

A SKUPINA 

Boli ste zapojení do programu Zelená škola aj v školskom roku 

2021/2022*? 

 

Registračný poplatok: 

90 € + 0,1 € x počet žiakov školy v školskom roku 2021/2022 

 
* školy, ktoré sa prvýkrát prihlásili do programu v školskom roku 2021/2022  

  školy, ktoré pracujú v programe bez prerušenia viac ako 2 roky 
 

Poplatok zahŕňa pre školskú koordinátorku: 

- 2 x seminár vo Vašom regióne po 4 hodiny naživo + individuálne 

konzultácie  
Témy:  

1. Klimatická zmena, jej výučba a prepojenie s praktickými opatreniami 

2. Ako zostaviť akčný plán s jasnými cieľmi a zmysluplnými aktivitami 

- 2 x on-line seminár po 3 hodiny + individuálne konzultácie 
1. tematický seminár podľa výberu vašej školy (Voda, Zeleň a ochrana 

prírody, Odpady, Energia, Doprava a ovzdušie, Potraviny, Zelené 

úradovanie a obstarávanie) + individuálne konzultácie a prehľad 

metodických materiálov k výučbe environmentálnej výchovy/mediálny 

workshop 

2. Ako si nastaviť enviroštandardy (ekokódex) 

- mentoring pri zostavovaní environmentálneho akčného plánu vašej 

školy/hodnotiaca návšteva priamo u vás so zaslaním výsledku hodnotenia a 

spätnej väzby na vaše posuny v oblasti environmentálnej výchovy 
 

NAVIAC: 

- možnosť zúčastniť sa mediálneho workshopu v rozsahu 4 hodiny 
- individuálne konzultácie podľa potrieb školy (k výučbe enviro tém, realizácii 

opatrení, spolupráci so školskou jedálňou, so zriaďovateľom a pod.) 

- webinár k priebehu záverečného hodnotenia 

 

 

Vzdelávacie aktivity (semináre, kurzy a pod.) budú realizované podľa harmonogramu 

2022/2023. 
 

 

 

 

https://zelenaskola.sk/pre-skoly/harmonogram/
https://zelenaskola.sk/pre-skoly/harmonogram/


Mali ste v programe školský rok 2021/2022 pauzu*? 

 

B SKUPINA 

Registračný poplatok: 

190 € + 0,1 € x počet žiakov školy v školskom roku 2021/2022 

 
*pre školy zapojené do programu v školskom roku 2020/2021, ktoré však neboli zapojené do 

programu v školskom roku 2021/2022 

 

Poplatok zahŕňa: 

- reštartovací on-line seminár v rozsahu 2 hodiny pre riaditeľa/riaditeľku 

školy  

- reštartovací on-line seminár v rozsahu 4 hodiny pre školskú koordinátorku  

- 1 x seminár Ako zostaviť akčný plán s jasnými cieľmi a zmysluplnými 

aktivitami vo Vašom regióne v rozsahu 4 hodiny naživo + individuálne 

konzultácie  

- 2 x on-line seminár po 3 hodiny + individuálne konzultácie: 
1. tematický seminár podľa výberu vašej školy (Voda, Zeleň a ochrana prírody, 

Odpady, Energia, Doprava a ovzdušie, Potraviny, Zelené úradovanie a 

obstarávanie) + individuálne konzultácie a prehľad metodických materiálov k 

výučbe environmentálnej výchovy/mediálny workshop 

2. Zdieľanie príkladov dobrej praxe  

- mentoring pri zostavovaní environmentálneho akčného plánu vašej školy 
 

NAVIAC individuálne konzultácie podľa potrieb školy (k výučbe enviro tém, realizácii 

opatrení, spolupráci so školskom jednálňou, so zriaďovateľom a pod.) 

 

Vzdelávacie aktivity (semináre, kurzy a pod.) budú realizované podľa harmonogramu 

2022/2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zelenaskola.sk/pre-skoly/harmonogram/
https://zelenaskola.sk/pre-skoly/harmonogram/


Registrujete sa do programu Zelená škola ako nová škola*? 
 

C SKUPINA 

Registračný poplatok: 

490 € + 0,1 € x počet žiakov školy v školskom roku 2021/2022 

 
*školy, ktoré v programe nikdy nepracovali 

  školy, ktoré v školskom roku 2020/2021 ani 2021/2022 v programe nepracovali t. j. školy, ktoré sa 

zapájajú do programu po viac ako ročnom prerušení práce v programe 

 

Poplatok zahŕňa: 

- úvodný 3-dňový kurz pre 2 učiteľov vo Vzdelávacom centre Zaježová 22. - 

24. 8. 2022 

- on-line seminár v rozsahu 2 hodiny pre riaditeľa/riaditeľku školy  

- 1 x seminár Ako zostaviť akčný plán s jasnými cieľmi a zmysluplnými 

aktivitami vo Vašom regióne v rozsahu 4 hodiny naživo + individuálne 

konzultácie  

- 2 x on-line seminár po 3 hodiny + individuálne konzultácie: 
1. tematický seminár podľa výberu vašej školy (Voda, Zeleň a ochrana prírody, 

Odpady, Energia, Doprava a ovzdušie, Potraviny, Zelené úradovanie a 

obstarávanie) + individuálne konzultácie a prehľad metodických materiálov k 

výučbe environmentálnej výchovy/mediálny workshop 

2. Zdieľanie príkladov dobrej praxe  

- mentoring pri zostavovaní environmentálneho akčného plánu vašej školy 
 

NAVIAC: 

- možnosť zúčastniť sa mediálneho workshopu v rozsahu 3,5 hodiny pre 

2 žiakov 

- možnosť zúčastniť sa mediálneho workshopu v rozsahu 4 hodiny pre 1 

učiteľa 
- individuálne konzultácie podľa potrieb školy (k výučbe enviro tém, realizácii 

opatrení, spolupráci so školskou jedálňou, so zriaďovateľom a pod.) 

 

Vzdelávacie aktivity (semináre, kurzy a pod.) budú realizované podľa harmonogramu 

2022/2023. 

https://zelenaskola.sk/pre-skoly/harmonogram/
https://zelenaskola.sk/pre-skoly/harmonogram/

