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OTÁZKY ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY NA PRVOM STUPNI 
ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

 
ISSUES OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AT FIRST DEGREE 

PRIMARY SCHOOL 
 
 

Ivana Suchá 
Abstrakt 
 

V príspevku sa zameriavame na objasnenie problematiky environmentálnej výchovy 
na prvom stupni základnej školy. Bližšie charakterizujeme pojem environmentálnej výchovy. 
Uvádzame aj krátky pohľad do histórie environmentálnej výchovy na Slovensku. Jej súčasný 
stav a aktuálne otázky riešime v realizovanom prieskume. Tento prieskum sme realizovali 
prostredníctvom elektronického dotazníka. Zaoberáme sa jeho podrobným rozborom 
a štatistickým hodnotením dotazníka. 
 
Kľúčové slová: environmentálna výchova, prieskum, dotazník 
  
Abstract 
 

This paper aims to clarify the issues of environmental education at first degree primary 
school. We indicate some definitions of environmental education. Here is a glimpse into the 
history of environmental education in Slovakia. Current status and some current issues of 
environmental education are identified in the survey. We conducted a survey through an 
online questionnaire. In this paper we are engaged in the analysis and statistical evaluation 
questionnaire. 
 
Key words: environmental education, survey, questionnaire 
 

1. ÚVOD 
 
Environmentálne vzdelávanie a výchova by mali byť v dnešnej spoločnosti 

samozrejmosťou. Svoje miesto by v nej mala nájsť globálna výchova a holistický prístup.  
Obzvlášť v oblasti environmentálnej výchovy (ďalej aj ENV) je potrebné vyhnúť sa 

myšlienkovej, či poznatkovej roztrieštenosti a zamerať sa na vnímanie sveta ako jedného 
harmonického celku. Pričom každá časť je v prepojení s jeho ostatnými časťami, 
preceňovanie a podceňovanie jednotlivých častí vyvoláva disharmóniu.  

Preto je potrebné aj pri výchove a vzdelávaní k trvalo udržateľnému rozvoju (ďalej aj 
TUR) rozvíjať všetky stránky osobnosti žiaka. Nepodceňovať a naopak nepreceňovať tieto 
jednotlivé stránky, ale snažiť sa ich rozvíjať v harmónii. Ak sa venujeme žiakom mladšieho 
školského veku je potrebné uvedomiť si ich vekové osobitosti a prihliadať aj na aktuálne 
záujmy týchto detí. Je nanajvýš vhodné motivovať žiakov podchytením ich afektívnej stránky, 
v danom veku je poznávanie mnohokrát vyvolané emóciami. Nesmieme však zanedbať ich 
kognitívnu a psycho-motorickú stránku.  

Akcelerácia vývinu spôsobila, že dnešné deti sa pýtajú a pomerne ľahko zisťujú 
mnohé informácie, ktoré boli pre predošlé generácie tabu. Je to spôsobené dostupnosťou 
informácií, informačnou explóziou, ktorá dnes vládne. Preto je potrebné žiakom umožniť 
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prístup k vhodným informáciám a nesnažiť sa umelo obmedzovať ich kognitívny rast. 
Zamerať sa na spôsoby práce s informáciami, na ich využitie v prospech nášho životného 
prostredia.  
  K zvyšovaniu úrovne environmentálneho vedomia okrem školského pôsobenia 
prispieva aj rodinné a masmediálne pôsobenie. 

Významné miesto v systéme základnej environmentálnej výchovy obyvateľstva má 
mimoškolská environmentálna výchova. Túto záslužnú činnosť realizujú rôzne záujmové 
združenia, mimovládne organizácie a záujmové združenia občanov zamerané na životné 
prostredie.  Významnú podporu pri osvete a realizácii malých ekologických projektov 
poskytujú rôzne nadácie, či firmy. Neopomenuteľná je aj činnosť organizácií v pôsobnosti 
MŽP SR a MK SR. 
 

2. ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA NA 1. STUPNI ZŠ 
 

2.1 Environmentálna výchova - terminológia 
 

Pre hlbšie a komplexnejšie pochopenie pojmu environmentálnej výchovy je potrebné 
uviesť a charakterizovať niektoré pojmy.  

Anglické slovo environment, od ktorého je odvodený pojem environmentálnej 
výchovy znamená v presnom preklade okolie, prostredie. Chápanie tohto pojmu je však v 
teórii výchovy širšie, ide tu o súčasť výchovy človeka ako elementu prostredia. 

Environmentálna výchova je širokospektrálnou výchovou, obsahovo, metodicky aj 
didakticky zahŕňa poznatky z iných aplikovaných a spoločenskovedných odborov. 

Pre presnejšiu predstavu charakteristiky  pojmu ,,Environmentálna výchova“ 
uvádzame niektoré definície daného pojmu: 

Environmentálna výchova je výchova jedinca, ktorého hodnotový systém mu umožní 
múdro a citlivo konať v prospech ochrany a zachovania biodiverzity života vo všetkých jeho 
formách, ktorý bude schopný súcitu s prírodou a inými živými tvormi, a ktorý prijme osobnú 
zodpovednosť za svoje konanie a vie žiť v skromnosti voči životnému prostrediu (Vincíková, 
1998). 

Environmentálna výchova je cieľavedomé odovzdávanie vedomostí a vytváranie 
návykov pre zodpovedný vzťah k životnému prostrediu. V tomto rozsahu integruje 
environmentálna výchova vedomosti z ekológie, ekosozológie, etiky, psychológie, sociológie, 
axiológie a ďalších vedných odborov i aplikovaných disciplín (Dudinský, Roháč, 1996). 

Podľa Hilberta (1996), je environmentálna výchova zámerný sociálno-psychologický, 
pedagogický proces, založený na aktívnom subjektívnom vzťahu osobnosti k životnému 
prostrediu. Charakterizuje ju tvorivé využívanie ekologických princípov v rôznych ľudských 
činnostiach a v meniacich sa situáciách. Na konci procesu environmentálnej výchovy by mal 
stáť neustále sa rozvíjajúci človek, ktorý je múdry na odbornej úrovni s etickým a estetickým 
profilom, človek starostlivý, láskavý, citlivý, tolerantný, zodpovedný, s úctou ku všetkému 
živému. 

 
2.2  Školská environmentálna výchova 

 
Podľa Tereka (1998), školská environmentálna výchova predstavuje ucelený systém 

výchovno-vzdelávacieho pôsobenia, ktorý je formovaný základnými pedagogickými 
materiálmi a realizovaný učiteľom.  

Pre prvý stupeň základnej školy je obzvlášť dôležité rozvíjanie základných schopností 
a návykov vo vzťahu k životnému prostrediu. Každý žiak by mal byť vedený k zodpovednosti 
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voči prírode, ku skromnosti a k správnym hodnotám. Nie je správne rozvíjať len kognitívnu 
stránku osobnosti jedinca. Je veľmi dôležité utvárať u žiakov pozitívny citový vzťah 
k životnému prostrediu, obdiv k výtvorom prírody. Na základných školách sa 
environmentálna výchova premieta v rôznych predmetoch, ako napríklad prírodoveda, 
vlastiveda, ale aj vo všetkých výchovách. Vo vlastivede sú napríklad zdôrazňované regionálne 
hľadiská starostlivosti, problémy, láska k domovu a rodnej zemi, význam zodpovednosti pre 
životné prostredie. V prírodovede sú zas prehlbované poznatky o prírode a vysvetľované 
súvislosti človeka a prírody. Zdôrazňuje sa tiež význam postojov spoločnosti i jednotlivca 
k životnému prostrediu.  

Celkovo najdôležitejšou úlohou environmentálnej výchovy je zvýšenie uvedomenia 
a citlivosti na problémy prírody, životného prostredia a tiež celej Zeme. Najdôležitejším 
cieľom by malo byť uplatňovanie ekologického myslenia a správania sa v každodennom 
živote (Terek, Vostal, 1998). 

Podľa Hilberta (1996), by sa malo základné školstvo upriamiť na nasledovné ciele: 
 zabezpečiť environmentálnu výchovu v celom výchovno-vzdelávacom cykle, 
 upriamiť sa na chápanie jednoduchých vzťahov, ktoré umožňuje zapájanie žiakov do 

riešenia jednoduchých environmentálnych problémov, pričom by si mali uvedomovať 
vlastnú účasť na ich riešení, 

 spolupracovať s mimovládnymi organizáciami, 
 zabezpečiť koordináciu environmentálnej výchovy na školách, pracovnú náplň školského 

koordinátora environmentálnej výchovy, 
 zabezpečiť, aby sa environmentálna výchova dotýkala všetkých predmetov, 
 sústavne prehlbovať vedomosti, prehodnocovať vlastný postoj, zručností a skúseností 

a odhodlanie riešiť problémy. 
V porovnaní s materskými školami sa po nástupe do základnej školy začína klásť 

dôraz aj na poznávanie vzťahov, ich vysvetľovanie a pochopenie v súvislosti s konaním. 
Pred rokom 1996 (kedy bolo dané environmentálne minimum), sa ENV v základných 

školách viazala na predmety prvouka, vlastiveda a prírodoveda. Náplňou v prvom a druhom 
ročníku, v predmete prvouka bola charakteristika jednotlivých častí živej a neživej prírody, 
pozorovanie časových zmien v prírode, vnímanie vzťahov medzi prírodou a človekom. Vo 
vlastivede, v treťom a štvrtom ročníku si žiaci rozširovali obzor poznania prírodnej a sociálnej 
sféry o komplexné poznávanie vzťahov medzi zložkami prostredia v snahe o globálne 
chápanie prírody. Tiež sa realizovali rôzne projekty  v spolupráci s mimovládnymi 
organizáciami. Napriek tomu ENV nebola charakterizovaná ako úspešná, jej realizácia bola 
nedostatočná a často len na formálnej úrovni. Realizácia ENV podľa Učebných osnov 
environmentálnej výchovy pre základné školy a stredné školy z roku 1996 (Environmentálne 
minimum) bola mnohokrát tiež označovaná iba ako formálna. 

Komplexná analýza obsahu ENV a úrovne dosiahnutých vedomostí žiakov však 
nebola realizovaná. 

Od roku 2008 postupuje základné školstvo podľa Štátneho vzdelávacieho programu 
pre primárne vzdelávanie ISCED 1. Environmentálna výchova je zaradená ako jedna zo 
siedmych prierezových tém. Štátny vzdelávací program ISCED 1 okrem iného obsahuje ciele 
primárneho vzdelávania, vzdelávacie oblasti, prierezové témy, ich charakteristiku, 
vzdelávacie štandardy a rámcové učebné plány. Druhú úroveň participatívneho modelu 
riadenia predstavuje školský vzdelávací program, v ktorom je napĺňaný voliteľný obsah 
vzdelávania. Školy majú takto možnosť profilovať sa a vychádzať v ústrety potrebám 
a záujmom detí. V spolupráci so širšou verejnosťou takto majú školy možnosť spoznať 
potreby a požiadavky svojho regiónu a premietnuť ich do obsahu vzdelania, v rámci 
voliteľných hodín. Škola si môže sama vytvoriť nový predmet a pripraviť jeho obsah. To 



MVEK Prešov 2011  Katedra pedagogiky FHPV PU 
 

 
632 

 

znamená, že školy majú možnosť realizovať ENV aj v rámci voliteľného vyučovacieho 
predmetu. 

 
2.3  Realizácia prieskumu 

 
Využitie tejto možnosti, ale i mnohé iné informácie z oblasti ENV sme sa rozhodli 

zistiť realizáciou prieskumu, pre ktorý sme si zvolili metódu elektronického dotazníka 
(presnejšie e-mailový typ elektronického dotazníka).  Tento typ dotazníka sme zvolili pre 
pomerne nízke náklady, možnosť opakovaného pripomenutia, či preposlania a nenáročnosť 
v rámci odpovedania (vrátane spätného zasielania). Dotazník sme rozposlali na 70 platných 
mailových adries základných škôl východného Slovenska. Pomer vidieckych a mestských 
škôl bol približne rovnaký. Oslovení boli pedagógovia s aprobáciou Učiteľstvo pre prvý 
stupeň základných škôl. Návratnosť dotazníka bola vyše 33%. Čo nie je vysoké percento, ale 
v porovnaní s návratnosťou elektronického dotazníka vypracovaného pre školských 
koordinátorov ENV, ktorá bola necelých 12%, je postačujúce. Dotazník pre školských 
koordinátorov vzhľadom k nízkej návratnosti nevyhodnocujeme. 

Dotazník pre učiteľov 1. stupňa základných škôl bol zameraný na zistenie čo 
najväčšieho množstva informácii vzťahujúcich sa k problematike ENV a jej začlenenia do 
reálneho života školy. Zámerom bolo tiež overiť elektronický dotazník ako validný výskumný 
nástroj, nájsť jeho nedostatky a prípadne ich eliminovať.  
(Dotazník si v prípade záujmu môžete pozrieť kliknutím na tento link: 
https://spreadsheets.google.com/embeddedform?formkey=dGh3TmlMb1l5alpueW1LeHdpSD
F4bHc6MQ). 
 V úvode dotazníka mali respondenti vyplniť adresu školy, na ktorej pôsobia. Svoje 
meno a priezvisko nezadávali. Informáciu o názve školy sme potrebovali pri zhodnotení 
pomeru vidieckych a mestských škôl, ktoré odpovedali a tiež pre vylúčenie viacnásobného 
odpovedania. Zaujímavosťou je, že odpovedalo viac vidieckych škôl (56%) ako mestských 
škôl (44%). Predpokladali sme skôr, opačný výsledok. Tento náš predpoklad vychádzal z 
faktu, že internetové pokrytie a jeho dostupnosť je vyššia v mestských oblastiach ako vo 
vidieckych. Je možné, že tento výsledok ovplyvnil čiastočne rýchlejší a vyťaženejší životný 
štýl pedagógov mestských škôl. 
 

2.4  Vyhodnotenie elektronického dotazníka 
 

Otázka č. 1  Má škola, na ktorej pôsobíte vypracovaný Environmentálny školský 
vzdelávací program?  

Respondenti mohli označiť jednu z troch možností: áno, nie, neviem. Kladnú odpoveď 
označilo 61% respondentov (pričom1respondent=1škola). Negatívnu odpoveď označilo 13% 
respondentov. Neutrálnu odpoveď označilo 26% respondentov. V tomto prípade sme 
predpokladali, že Environmentálny školský vzdelávací program bude mať vypracovaný 
menšia časť škôl. Zaradiť sme tu mohli kontrolnú otázku, ktorá by overila, či respondent vie, 
čo je Environmentálny  školský vzdelávací program a čo má obsahovať. Následne sme na 
dostupných internetových stránkach preverili, či školy, ktoré odpovedali kladne majú reálne 
takýto program vypracovaný. Podarilo sa nám túto informáciu vyvrátiť u vyše 16% 
opýtaných. Je teda pravdepodobné, že respondenti nemali dostatočné informácie 
o charakteristike Environmentálneho školského vzdelávacieho programu. (V prípade záujmu 
o vypracovanie takéhoto ŠkVP bližšie informácie môžete nájsť na stránke: 
http://www.erbbk.sk/_subory/dokumenty/zlozka/c.4.EnvironmentalnySkolsky.pdf.) 

Otázka č. 2 Zapája sa škola, na ktorej pôsobíte do environmentálnych súťaží a 
projektov? 
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V tejto otázke sa naše predpoklady splnili, respondenti sa vo veľkej miere (78%) 
zapájajú do environmentálnych projektov a súťaží. Túto otázku sme si overili kontrolnou 
otázkou č. 3, v ktorej mali respondenti uviesť konkrétne príklady súťaží a projektov. Na 
dostupných internetových stránkach jednotlivých škôl sme si overovali aj tieto informácie. 
Prekvapivo respondenti nemali tendenciu ,,preháňať“, ale naopak skôr opomenuli, prípadne 
vynechali niektoré projekty, do ktorých sú zapojení. Je možné, že tento fakt spôsobila nízka 
informovanosť radových pedagógov o aktivitách školy, prípadne nechuť ručne vypisovať 
textové políčko. 

Otázka č. 3 Ak áno, napíšte prosím názvy environmentálnych súťaží a projektov. 
Ako sme už spomínali, táto otázka je kontrolnou k otázke č. 2. Podľa odpovedí 

respondentov sme zostavili rebríček súťaží a projektov. Radíme ich podľa frekvencie výskytu, 
od najvyššej po najnižšiu. Tiež sme projekty rozdelili podľa dĺžky trvania na krátkodobé 
(trvajúce 1 deň, prípadne týždeň) a dlhodobé. Ostatné odpovede sme rozdelili na súťaže 
a akcie:  

Krátkodobé projekty: Deň Zeme, Deň vody, Svetový deň zdravia, Deň stromov 
(jednodňové projekty), Týždeň boja proti drogám, Týždeň zdravej výživy (týždňové). 

Dlhodobé projekty: Zelená škola, Škola podporujúca zdravie (Zdravá škola), 
Enviroprojekt, Beagle projekt, Modrá stužka (mesto, obec bez odpadu), Ekostopa 
(program, ktorý sa realizuje v rámci projektu: Zlepšenie environmentálneho povedomia 
v oblasti ochrany prírody a krajiny), Školské ovocie, Environmentálna výchova pre postihnutú 
mládež (medzinárodný projekt), Pite čistú vodu, Jar na krídlach, Čistička odpadových vôd 
Poprad. 
 Súťaže: Zelený svet, Vyčistíme si Slovensko, Európa v škole, Ekopaky, Ekoplagát, 
ProEnviro, Oči na stopkách (v rámci programu Na túru s Naturou), Kvíz ENV. 
 Akcie: Čisté hory, Celoslovenský týždeň aktivít pre vratné obaly (v rámci projektu Od 
triedenia k minimalizácii odpadu), Zachráňme minerálky vo vratných obaloch, Aktivity 
jednotlivých škôl – zber papiera, separovanie odpadu, brigády v okolí školy a pod. 

Otázka č.4 Aký organizačný spôsob realizácie prierezovej témy Environmentálnej 
výchovy (ENV) uplatňujete? 
 Táto otázka bola zameraná na zistenie najvyužívanejšieho organizačného spôsobu 
realizácie ENV. Respondenti mali možnosť označiť viaceré alternatívy. Výsledok môžeme 
vidieť na nasledujúcom grafe: 
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Obrázok č. 1 Graf znázorňujúci organizačné spôsoby realizácie ENV 
Predpokladali sme, že respondenti zvolia ako najčastejší organizačný spôsob realizácie 

ENV práve Súčasť viacerých predmetov, pretože ENV je aj v štátnom vzdelávacom programe 
(ŠVP) charakterizovaná ako prierezová téma, ktorá sa má prelínať všetkými predmetmi. Čo 
sme neočakávali je veľmi nízke percento škôl, ktoré realizujú ENV ako samostatný predmet.  

Otázka č. 5 Ak realizujete ENV v rámci samostatného predmetu, napíšte prosím v 
ktorých ročníkoch. 
 Táto otázka sa viaže na predošlú otázku. Ak respondent zadal, že realizuje ENV 
v rámci samostatného predmetu, chceli sme vedieť v ktorom ročníku takýto predmet škola 
zaradila. Zistili sme, že ak si už škola vytvorila takýto predmet realizuje ho väčšinou vo 
všetkých ročníkoch prvého stupňa základnej školy. Boli však aj respondenti, ktorý 
uprednostňujú zaradenie takéhoto predmetu až od 3. ročníka základnej školy. 

Otázka č. 6 Ak realizujete ENV v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov, označte 
prosím stupeň implementácie v rámci jednotlivých predmetov: 
 V tejto otázke mohli respondenti označiť tiež viaceré možnosti, prípadne aj neoznačiť 
žiadnu možnosť. Počítali sme s tým, že odpovedajúci nemusí vyučovať všetky zadané 
predmety, preto sme dali i túto možnosť. Aprobácia odpovedajúcich spôsobila aj výsledný 
nízky stupeň implementácie ENV v rámci etickej a náboženskej výchovy. Na viacerých 
školách vyučujú etickú a náboženskú výchovu učitelia so zameraním na 2. stupeň základných 
škôl. Je zrejmé, že práve v týchto výchovách je bohaté prostredie pre implementáciu ENV, 
preto si nemyslíme, že výsledné percento implementácie zobrazuje objektívnu pravdu. 
Pri hodnotení tejto otázky sme mali možnosť pracovať s dvoma hodnotami, prvou je stupeň 
implementácie (1-5) a druhou je počet respondentov, ktorý daný stupeň predmetu priradilo. 
Pomocou týchto hodnôt sme vypočítali index každého vyučovacieho predmetu. Percentuálny 
prehľad indexov jednotlivých predmetov môžeme vidieť na nasledujúcom grafe: 
 

 
Obrázok č. 2 Graf znázorňujúci implementáciu ENV v rámci vyučovacích predmetov 

 
Na prvom stupni ZŠ sa vytvárajú základy pre racionálne chápanie vzťahov 
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uplatňuje v značnej miere emocionálne pôsobenie na žiakov a vnímanie prírody všetkými 
zmyslami. Racionálny základ a zrejme aj najbohatšie prostredie pre implementáciu ENV našli 
učitelia v predmete prírodoveda, ktorý posunuli vysoko nad ostatné predmety. Emočné 
pôsobenie na žiakov prevláda vo výchovných vyučovacích predmetoch (hudobná, výtvarná a 
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telesná výchova). Výtvarná výchova sa umiestnila v našom rebríčku na druhom mieste. 
Svojím charakterom a výučbovým obsahom si tretie miesto opodstatnene zaslúžil vyučovací 
predmet vlastiveda. V slovenskom jazyku sú napríklad prvky environmentálnej výchovy 
explicitne vyjadrené v literárnej zložke. V matematike môžu mať slovné úlohy 
environmentálnu tematiku, žiaci môžu vypočítať koľko kilogramov odpadu vyprodukuje za 
týždeň ich trieda, prípadne škola a pod. Možnosti uplatnenia environmentálnej výchovy v 
každom predmete je potrebné včas identifikovať, systematicky plánovať a koordinovať. 

Otázka č. 7  Prosím ohodnoťte vedomosti, zručnosti a postoje žiakov, ktorých učíte, v 
oblasti ENV. 
 Otázka je zameraná na zistenie názorov pedagógov na vedomosti, zručnosti a postoje 
žiakov v oblasti ENV. Je potrebné uvedomiť si, že touto formou môžeme zistiť iba názory, 
nie objektívnu charakteristiku vedomostí, zručností a postojov žiakov. Ak budeme chcieť 
napríklad bližšie charakterizovať vedomosti žiakov z oblasti ENV, zvolíme si ako výskumný 
nástroj štandardizovaný didaktický test. 
Vedomosti žiakov v oblasti ENV hodnotí 48% respondentov ako ,,dobré“. 
Zručnosti žiakov v oblasti ENV hodnotí 52% respondentov ako ,,dobré“. 
Postoje žiakov v oblasti ENV hodnotí 48% respondentov ako ,,dobré“. 
Veľmi nízke percento respondentov hodnotilo vedomosti, zručnosti a postoje žiakov ako 
,,slabé“ (0%, 4%, 4%). Môže to vyplývať z faktu, že pedagógovia v tejto otázke hodnotia aj 
svoj výsledok práce. To, či aj reálne monitorujú a hodnotia kognitívnu, afektívnu a psycho-
motorickú stránku osobnosti svojich žiakov v oblasti ENV, sme zisťovali nasledujúcou 
otázkou.  

Otázka č. 8 Napíšte prosím spôsoby hodnotenia a monitorovania vedomostí, zručností 
a postojov v oblasti ENV, ktoré používate. 
 Na túto otázku neodpovedalo 24% opýtaných. Takže môžeme predpokladať, že 
pedagógovia vo väčšine reálne hodnotia a monitorujú vedomosti, zručnosti a postoje žiakov. 
Respondenti nám napísali nie len spôsoby hodnotenia, ale aj to čo najčastejšie z danej oblasti 
hodnotia. Slovné hodnotenie uprednostňuje vyše 60% opýtaných, priestor pre sebahodnotenie 
žiakom dáva len 9% opýtaných. Hodnotia prevažne pracovné listy, prácu na projektoch, 
environmentálne kvízy, výtvarné súťaže, zbery druhotných surovín, brigády, ekohry a len 4% 
opýtaných hodnotia didaktické testy.     

Otázka č. 9 Ohodnoťte prosím prácu Vášho školského koordinátora ENV. 
 Touto otázkou sme chceli zistiť, či je pozícia školského koordinátora naozaj funkčná. 
Predpokladali sme, nižšiu mieru spokojnosti opýtaných s prácou svojich koordinátorov. 
Výsledky práce koordinátorov hodnotili nasledovne: 
v oblasti tvorby ročného plánu – veľmi dobré (43%) 
v oblasti iniciácie a koordinácie aktivít pedagógov – dobré (43%) 
v oblasti iniciácie a koordinácie aktivít žiakov – dobré (52%) 
v oblasti spolupráce s organizáciami pôsobiacimi v oblasti ENV – zvolilo rovnaké percento 
opýtaných  možnosť dobré a priemerné (30%). 

Otázka č. 10 Je podľa Vás postačujúce, ak má základná škola jedného koordinátora 
environmentálnej výchovy? 
 Na túto otázku odpovedalo až 78% opýtaných kladne. Očakávali sme, že signifikantne 
vyšší počet respondentov bude odpovedať negatívne. Aj naďalej nemáme dojem, že jeden 
koordinátor ENV postačuje pre efektívne fungovanie ENV na celej základnej škole. Do 
určitej miery to potvrdzuje aj návratnosť dotazníka pre školských koordinátorov ENV, ktorá 
bola nepostačujúca. Z odpovedí respondentov tiež vychádza fakt, že nie sú dostatočne 
informovaní o aktuálnych súťažiach a projektoch v oblasti ENV, do ktorých sa môžu 
eventuálne zapojiť, prípadne sú už ako škola zapojení. Taktiež nemajú jasno v pedagogických 
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materiáloch a dokumentoch týkajúcich sa ENV, vo viacerých prípadoch ani nevedia o ich 
existencii. V závere dotazníka nás značné množstvo respondentov o ne žiadalo.  

Domnievame sa teda, že napriek prevažne pozitívnemu hodnoteniu má práca školských 
koordinátorov ENV značné medzery. Tieto medzery by sa možno čiastočne eliminovali 
pôsobením aspoň dvoch koordinátorov ENV na základnej škole, jeden pre 1. stupeň a druhý 
pre 2. stupeň základnej školy. Postrehy z praxe poukazujú na fakt, že koordinátormi sú 
väčšinou pedagógovia 2. stupňa ZŠ a niektoré informácie sa k pedagógom 1. stupňa 
jednoducho ,,nedostanú“. 

Respondenti mali ešte možnosť v poslednom textovom poli vyjadriť sa k predošlým 
otázkam, prípadne poznamenať vlastné postrehy z oblasti ENV. Ako sme už spomenuli 
žiadali väčšinou materiály a podklady pre výučbu ENV a tiež finančnú podporu, ktorá by sa 
v danej oblasti obzvlášť zišla. Ako motivácia učiteľov a tiež ako prostriedok pre realizáciu 
rôznych projektov. 

 
2.5  Záver 

 
Výsledky dotazníka nemôžeme pokladať za platné pre všetky základné školy na území 

Slovenska, ako sme už spomínali prieskum bol realizovaný na východnom Slovensku. Možno 
by bolo vhodné realizovať obdobný prieskum aj v ostatných častiach Slovenska a výsledky 
porovnať. Oblasť environmentálnej výchovy je u nás stále neprebádanou krajinou, ktorá by 
mala výskumných pracovníkov lákať. Z nášho pohľadu je nanajvýš potrebné danú oblasť 
bližšie preskúmať a navrhnúť opatrenia, ktoré by ENV na našich školách posunulo na vyššiu 
úroveň. Nie však len po teoretickej a formálnej stránke. ENV na Slovensku ešte stále chýba 
určitá konkrétnosť, praktickosť a spätosť s prírodou. Lásku a ohľaduplnosť k prírode 
nedosiahneme u žiakov len vyučovaním predpísaných faktov, je tam potrebné oveľa viac. 
Vzbudiť u detí záujem, zvedavosť a nadšenie je pedagogickým majstrovstvom, ktoré si žiada 
zapáleného pedagóga v oblasti ENV. Musí mať chuť a motiváciu zapájať sa do rôznych 
projektov, súťaží, či ekohier. Táto jeho snaha sa odzrkadlí na našej budúcnosti, na našich 
deťoch. 
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