Zápisnica zo stretnutia kolégia dňa 11.11. 2013
Stretli sme sa takmer v plnom počte (p.p.Hronská, Ema a Jozef sa ospravedlnili).
Program :
1. Predstavenie projektu Zelená škola
2. 7 krokov k dosiahnutiu cieľa – získať certifikát Zelená škola v rámci 2-ročného
certifikačného obdobia
3. Kolégium Zelenej školy – vzájomné zoznámenie sa členov kolégia, ponuka konkrétnych
úloh a funkcií členov, očakávania
RNDr. Mária Tóthová  širokospektrálna spolupráca
Mgr. Ţofia Mačugová  širokospektrálna spolupráca
Mgr. Daša Hronská
Mgr. Darina Šestáková  príprava aktivít, digitálne spracovanie informácií, kontakt so
školníkmi
Mgr.Lucia Bělská  vizuálna stránka ZŠ, fotodokumentácia
Helena Bieliková  širokospektrálna spolupráca
Katarína Ivančíková  tvorba nástenky ZŠ, tvorba prezentácií, pozvánok, akákoľvek
pomoc
Lucia Hózová  zber papiera, tvorba plagátov
Mária Mikulová  kontakt s pedagogickým zborom, fotografovanie, tvorba nástenky
Ema Mičianová
Jozef Mjartan
Christián Erik Juričkovič  zber papiera, komunikácia so študentami
Michaela Škultétyová  kontakt s organizáciami, získavanie informácií, prehľad aktivít,
fotomateriál
Dominika Štefeková  akákoľvek pomoc, tvorba plagátov, pozvánok, horlivosť za
dobré veci
Diana Vidová  tvorba plagátov, prezentácií, nástenky, fotografie, organizácia zbierok
Barbora Lošonská  kontakt s organizáciami, pomoc pri triedení odpadu, tipy na
šetrenie, vyuţitie
recyklovaného papiera, aktívna komunikácia so študentmi
4. Pravidlá kolégia ZŠ
Užšie kolégium sa stretáva pravidelne 1x za 2 týždne v časovom termíne podľa dohody
Širšie kolégium sa stretáva pravidelne 1x za 1 – 2 mesiace v časovom termíne podľa
dohody
Na stretnutia kolégia chodíme pravidelne
Snažíme sa byť aktívni, užitoční, otvorení k spolupráci, tvoriví v nápadoch
Všetci členovia kolégia majú právo byť informovaní o aktivitách v kolégiu
Každý člen kolégia sa dobrovoľne zapája do práce v Zelenej škole a má právo byť
morálne ocenený,

príp. symbolicky odmenený za svoju prácu
5. Návrhy aktivít, ktoré treba riešiť  úprava átria
 pitná fontánka v jedálni - rozpracované riešenie p.
riaditeľky
 likvidácia opadaného lístia - moţnosť kompostovania
 vynášanie triedeného odpadu zneuţívajú fajčiari,
nedodrţiava sa
správne (výnimku tvorí 3C, snaţí sa 1C)
 preskúmať moţnosť náhrady plastových pohárov
a príborov v bufete
Termín nasledujúceho stretnutia kolégia je v pondelok 18.11. 13.30 v spoločenskej miestnosti
– rozpracujeme 2.krok programu ZŠ - environmentálny audit školy.

