
Environmentálny akčný plán školy

Zisťovanie vplyvu školy na životné prostredie nám pomohlo určiť, ktorej téme je potrebné sa venovať hlbšie a tak získať cenné poznatky, ktoré využijeme nielen
na vyučovaní, ale aj na zmenu súčasného stavu. Po vyhodnotení a vzájomnej dohode sme určili tému Odpad na príslušný rok ako prioritnú. 

Stanovili sme ciele, ktoré sa spoločnými silami pokúsime splniť:
 zaviesť na chodby, do tried a zborovne funkčný dvojzložkový separovaný zber (papier, plast)  
 znížiť o 10% celkové množstvo vyprodukovaného odpadu na škole do júna 2014
 zavedenie hospodárenia s odpadom v zmysle Minimalizuj, Znovupoužívaj, Recykluj 

Vytýčené ciele realizujeme na základe praktických krokov a vzdelávacích aktivít, za ktoré sú zodpovední najmä žiaci a prebiehajú v spolupráci s celou školskou
komunitou.

Environmentálny akčný plán školy:  Základná škola s materskou školou Chlebnice

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:            ODPAD           pre certifikačné obdobie:  2013/2014 – 2014/2015

EAP bol konzultovaný s (uveďte meno konzultanta): Ing. Igor Kmeť Dátum konzultácie: 15.5.2014
16.6.2014

EAP písomne schválil (uveďte meno pracovníka
Regionálneho centra, ktorý Váš EAP schválil e-mailom alebo

listom): 

Ing. Igor Kmeť Dátum schválenia: 29.9.2014

Ciele Aktivity Zodpovedná osoba a
termín

Indikátor / 
Ukazovateľ úspechu

Monitoring /
Postupujeme podľa

plánu?



CIEĽ 1: 

Zaviesť separovaný zber na 
škole a znížiť tak objem  
vytvoreného odpadu o 10 % 
do konca júna 2015

AKTIVITA 1: 

informovanie žiakov o význame 
a správnej separácii odpadu na 
škole počas triednických hodín

 vytvorenie násteniek 
o odpadoch a ich separovaní

zodp. triedni učitelia     
T: október 2013

2 triednické hodiny pre 
každú triedu venované 
informovanosti 
o separovaní odpadu,
vytvorenie nástenky 
v každej triede

realizované

AKTIVITA 2:

zabezpečenie nádob do jednotlivých
tried na separáciu plastov a papiera

 zhotovenie dočasných 
zberných nádob

 vytvorenie informačných 
letákov o správnej separácii 
odpadu 

zodp. triedni učitelia
T: november – december 
2013

vytvorenie dočasných 
zberných nádob 
z kartónových krabíc 
a ich výtvarné 
spracovanie.
2 krabice v každej triede
(papier, plast)

informácia umiestnená 
pri nádobách na 
separovaný odpad

zrealizované, každá trieda
si zhotovila 2 kartónové 
krabice na papier a plast



Aktivita 3:

zabezpečenie nádob na separáciu 
plastov a papiera 

 zaobstaranie plastových 
nádob do jednotlivých tried, 
na chodby, materská škola, 
zborovňa, jedáleň

zodp. riadenie školy, p. 
riaditeľka Mgr. M. 
Oklapková, ekonómka A. 
Michalková
T: január 2014

nakúpenie 25 ks 
odpadových košov na 
papier a plast 

zrealizované
nákup 25 ks odpadových 
košov (50 l) na papier, 
plast a zmiešaný odpad 
do tried, chodby, jedálne

AKTIVITA 4: 

Eko-hliadky
 triedenie odpadu v triedach

 kontrola triedenia 
ekohliadkami

 bodovanie tried za čistotu 
(čisté lavice, vyložené 
stoličky, zotretá tabuľa, 
presný počet uterákov)

 zavedenie hodnotiacich 
hárkov

 vyhodnotenie najlepších tried
pri koncoročnej klasifikácii

zodp.
týždenníci tried vysýpajú 
cez prestávku
Ekohliadky – žiaci ôsmich
ročníkov
Mgr. Michaela Bakošová
T: priebežne, 2x do 
týždňa cez veľkú 
prestávku

Ekohliadka 
- 2-krát do týždňa 
(streda, piatok) 
kontroluje kvalitne 
vytriedený odpad 
(papier, plast, zmiešaný)
- 2-krát do týždňa 
kontroluje a boduje 
čistotu tried
- výsledky uverejnené 
na hodnotiacich hárkoch

realizuje sa v priebehu 
školského roka, 
pravidelne každú stredu a
piatok sa vysýpajú z tried 
koše na papier a plast do 
určených nádob na veľkej
chodbe, zároveň sa v 
tieto dni kontrolujú a 
hodnotia triedy



CIEĽ 2: 
Propagácia separovania 
odpadu prostredníctvom 
informačných akcií a na inter-
nete

AKTIVITA 1:

„Tvoríme z odpadu“
tvorenie výrobkov z odpadových 
materiálov

zod. žiaci vybranných
ročníkov, Mgr. Terézia 
Sárená, Mgr. Natália 
Domáňová, Mgr. Mária 
Kubalová 
T: apríl 2014

zhotovenie 
dekoratívnych 
predmetov z odpadu 
(min. 10 ks) plastové 
kelímky, kúsky látky, 
drôtu, dreva, prírodnín

celoročne sa realizujú na 
hodinách SEE, PVC, VYV
žiaci v špeciálnej triede 
(viac ako 10), pri 
príležitosti obecnej akcie 
Chlebnický chlebíček sú 
vystavené na školskej 
chodbe na obdiv rodičov 
a občanov obce

AKTIVITA 2:

vychádzka do prírody s fotografova-
ním odpadu a čiernych skládok 
v prírode 

zodp. žiaci II. stupňa ZŠ
T: máj 2014

snažiť sa odhaliť čierne 
skládky v okolí chotára 
obce Chlebnice (min. 2 
triedy, min. 5 
vychádzok, na ktorých 
sa budú hľadať skládky 

fotodokumentácia, neboli 
nájdené väčšie čierne 
skládky odpadu v chotári 
obce, zapojili sa 2 triedy, 
našlo sa len niekoľko 
voľne pohodených 
odpadkov
 o rok neskôr sa našla 
väčšia skládka priamo v 
obci medzi rodinnými 
domami (zmienili sa o nej 
žiaci V. ročníka, ktorým 
vadila pri hrách a nevedeli
na koho sa majú obrátiť)

AKTIVITA 3:

športovo-zábavné dopoludnie pre 
žiakov I. stupňa ZŠ a MŠ 

 vychádzka do prírody 
s environmentálnymi prvkami

 prehlbovanie vzťahu 
k prírode, ľudia a odpad v 
prírode

zodp. žiačky ôsmich 
ročníkov, učiteľky 1. 
stupňa
T: jún 2014

realizované hravou 
formou pre žiakov I. 
stupňa základnej školy 
(1., 2., 3., 4. ročník, 70 
žiakov)

aktivita splnená so žiakmi 
1., 2. a 3. ročníka 



AKTIVITA 4: 

Akcia „Zelený stánok“
 infostánok o odpadoch pri 

príležitosti obecnej akcie 
Chlebnický Chlebíček počas 
jedného dňa vo vestibule 
školy

 príprava propagačných 
materiálov o triedení 
odpadov

 rozdávanie letákov 
návštevníkom a rodičom 

zodp. 
žiaci kolégia zelenej 
školy, Mgr. Michaela 
Bakošová, Mgr. Terézia 
Sárená         
T: jún 2014

výstava plagátov 
(min.4), propagačných 
materiálov (70 ks) 
o triedení odpadov vo 
vestibule školy

rozdanie 60 ks letákov, 
vytvorená nástenka s 
informáciami o Zelenej 
škole, fotografie, 2 
plagáty

AKTIVITA 5:

minianketa žiakov medzi náhodne 
vybranými občanmi obce Chlebnice 
o separovaní odpadu 

Zodp. žiaci KZŠ
T: september 2014

anketa pre obyvateľov –
„Odpad, čo s ním?“

aktivita robená na dvakrát,
v stanovenom období v 
septembri sme ju nesplnili
pre malú vzorku 
obyvateľov (len 30), 
druhýkrát sa anketa 
odohrala na jar v roku 
2015, zapojilo sa 71 
občanov 

AKTIVITA 6:

rovesnícke vzdelávanie o odpadoch zodp. žiaci druhého 
stupňa, Mgr. Miroslava 
Šimková
T: október – december 
2014

rovesnícke vzdelávanie 
pre žiakov prvého 
stupňa

pri príležitosti Dňa Zeme 
žiaci IX. ročníka pripravili 
stanovištia a aktivity na 
školskom dvore týkajúce 
sa odpadu,



AKTIVITA 7:

čistenie lesných studničiek zodp.  
Mgr. Michaela Bakošová 
Benedikt Suľa (školník) 
T: september 2014    

minimálny počet 
vyčistených studničiek –
2

aktivita po zvážení p. škol-
níka (po zime bývajú stud-
ničky viac znečistené, 
zanesené lístím a nános-
mi hliny) sa uskutočnila na
jar 2015, zapojili sa dve 
triedy VI., VIII.A (44 ž) a 
vyčistili sa 3 studničky v 
chotári obce - Prípor a pri 
Troch pannách

AKTIVITA 8:

vytvorenie krátkych videí na témy 
odpad

zodp.
Mgr. Michaela Bakošová
T. október, december 
2014

minimálny počet videí - 
3

AKTI VITA  9:

Bazár oblečenia, hračiek, kníh, 
športových potrieb na škole 
- výmenný obchod alebo predaj za 
nízke sumy

 

zodp.
Mgr. Michaela Bakošová
Mgr. Terézia Sárená
T: december 2014

zapojených 30% 
študentov ako 
predajcovia alebo 
nákupcovia - 
fotodokumentácia

bazár bol spojený s 
vianočnou burzou (pre 
nedostatok oblečenia, 
hračiek, kníh), organizo-
vali ho žiaci IX. ročníkov 
(38 ž)



AKTIVITA 10:

výroba vianočných ozdôb z 
odpadových materiálov

zodp.
Mgr. Terézia Sárená
T: december 2014

žiaci na hodine Svet 
práce, min. 3 rôzne 
ozdoby

p. uč. Sárená - adventné 
vence
p. uč. Meľová - plastoví 
anjelikovia
p. uč. Sopková - vianočné
ozdoby z papiera, plastu, 
kartónu vyvesené na 
stromčeku pri vianočnej 
besiedke

AKTIVITA 11:

vytvorenie učebných pomôcok z 
odpadových materiálov na vybrané 
hodiny 

zodp.
Mgr. Pavel Babic
T: celoročne

minimálny počet 
učebných pomôcok - 3

vyrobené 4 pomôcky na 
hodinu fyziky

AKTIVITA 12:

výroba recyklovaného papiera zodp.
Mgr. Miroslava Šimková
T: január - február 2015

zúčastnia sa min. 2 
triedy
vystavenie výrobkov z 
recyklovaného papiera

uskutočnené v januári so 
žiakmi IX. ročníkov

AKTIVITA 13:

výtvarná súťaž o najkrajší plagát na 
tému: Prečo triediť odpad?

zodp.
Mgr. Mária Meľová
T: marec 2015

do súťaže sa zapoja 
triedy na výtvarnej 
výchove, víťazné 
plagáty budú 
odmenené.


