
 

 
 
 

 

 

Environmentálny akčný plán školy:  Základná škola, Podsadek 140, Stará Ľubovňa 

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:  ODPADY                pre certifikačné obdobie:  2016/2017-2017/2018 

Silné stránky Slabé stránky 

Snaha o zmenu Vysoká produkcia komunálneho odpadu spojená s vysokými nákladmi na jeho 

odvoz 

Snaha o skrášlenie a ozdravenie školy a jej okolia Nedostatočné vedomosti o separácii a recyklácii odpadu 

Zavedené aktivity na Deň Zeme Neseparujeme 

Zavedené brigády na úpravu areálu a blízkeho okolia školy Nemáme zavedený bioodpad a kompostovisko 

 Nemáme zavedené žiadne zbery 

 Používame veľké množstvo jednorazových výrobkov 

EAP písomne schválil (uveďte meno konzulanta, alebo pracovníka 

Regionálneho centra, ktorý Váš EAP schválil e-mailom):  

Marián Ličák 

 Dátum schválenia: 

14.06.2017 

 

Ciele Aktivity Zodpovedná osoba  

a termín 

Indikátor /  

Ukazovateľ úspechu 

Monitoring / Postupujeme 

podľa plánu? 

CIEĽ 1: Znížiť množstvo 

komunálneho odpadu na škole 

o 5% do konca školského roka 

2018 

AKTIVITA 1:  

Infokampaň o možnostiach 

minimalizácie tvorby odpadu, 

o separácii a recyklácii odpadu 

 

a/ Aktualizácia nástenky Zelenej školy - 

téma Odpad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodp.   Ing. V. Kičurová    

T: 2016/2017, 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesenie oznamu o prio-

ritnej téme a informačných 

tabuliek o triedení odpadu, 

pravidelne aktualizovať 

nástenku a informovať       

o prebiehajúcich aktivitách 

Zelenej školy  

 



 

b/ Divadielko: Ťažký život odpadu 

 

 

 

c/ Motivačné video o odpadoch 

 

Zodp. PaedDr. J. Pierová 

T: október 2017 

 

 

Zodp. Ing. V. Kičurová  

          Mgr. M. Valčáková  

 

 

Pripraviť predstavenie pre 

žiakov, odprezentovať ho 

žiakom v škole 

 

Pripraviť pre žiakov video 

o odpadoch, 

odprezentovať ho pred 

žiakmi 

AKTIVITA 2:  

EKO-hliadka 

 

a/  Vytvorenie trojčlennej hliadky zo 

žiakov, ktorá bude dvakrát do týždňa 

kontrolovať správnosť triedenia odpadu  

v jednotlivých triedach a zborovni 

 

 

 

 

 

b/ Pripraviť do každej triedy letáčiky  

o triedení odpadu 

 

 

c/ Mesačné hodnotenie tried v správnosti 

triedenia odpadu, tvorba tabuľky na 

zaznamenávanie výsledkov 

 

d/ Záverečné vyhodnotenie monitoringu 

 

 

 

 

 

e/ Monitorovanie množstva vyproduko-

vaného odpadu  

 

 

 

 

 

 

Zodp. Ing. V. Kičurová 

T: september 2017 

 

 

 

 

 

 

 

T: 2017/2018 

 

 

 

3 žiaci z troch rôznych 

tried budú poučení            

o svojich kompetenciách  

a budú dvakrát do týždňa 

sledovať a monitorovať 

stav separácie odpadu       

v triedach 

 

 

Do každej triedy sa 

umiestnia informačno - 

motivačné kartičky.  

 

Na konci každého mesiaca 

sa získané výsledky 

zaznamenajú do tabuľky 

 

Na konci monitorovacieho 

obdobia sa monitoring 

vyhodnotí a vyhlási sa 

najúspešnejšia trieda         

v triedení odpadu 

 

Každé tri mesiace žiaci 

skontrolujú množstvo 

odpadu v zberných 

nádobách, na matematike 

a informatike vytvoria 

grafy zisteného stavu  

 



 

 

 

AKTIVITA 3:  

Beseda z EKOSU 

 

a/ Spolupráca s miestnou firmou pri 

efektívnom triedení odpadu  

 

 

b/ Beseda so zástupcom firmy EKOS        

v škole 

 

 

 

Zodp. Ing. V. Kičurová 

           M. Kyšeľová 

T: 2017/2018 

 

 

 

T: september 2017 

 

 

 

Sprostredkovať spoluprácu 

s miestnou firmou, získať 

aj hmotnú pomoc ( vrecia 

na odpad, kontajnery na 

separovaný odpad) 

 

Uskutočniť besedu, ktorú 

povedia zástupca firmy 

EKOS 

 

 

 

AKTIVITA 4: 

Tvorivé EKO - dielne 

 

a) Výroba rôznych výrobkov opätovným 

spracovaním odpadu 

 

 

b) Príprava a výroba eko- výrobkov 

určených na následnú tvorbu oddychovej 

zóny 

 

 

 

 

 

Zodp. Mgr. T. Jarabinská   

           Mgr. M. Dicová       

T: 2017/2018 

 

 

 

Žiaci I. stupňa vyzdobia 

výrobkami vstupnú 

chodbu  

 

 

Žiaci II. stupňa pripravia 

výrobky na vytvorenie 

oddychovej interiérovej 

zóny 

 

Zapojenie min. 80% 

žiakov 

 

 AKTIVITA 5: 

Oddychová zóna 

 

a) Vytvorenie interiérovej oddychovej zóny 

na školskej chodbe  

 

 

 

 

 

 

Zodp.  Mgr. T. Jarabinská  

            Mgr. M. Dicová       

T: 2017/2018 

 

 

 

Vytvoríme 1 oddychovú 

zónu na chodbe školy, kde 

môžu žiaci tráviť 

prestávky počas zimy         

a chladných dní 

 



 

b) Vytvorenie exteriérovej oddychovej 

zóny na školskom dvore 

 

Vytvoríme 1 oddychovú 

zónu na školskom dvore 

pre žiakov na teplé dni 

( 3 lavičky, preliezky              

z odpadových materiálov) 

 

 

 AKTIVITA 6: 

Cvičenie v prírode  

 

a) Vychádzka do širšieho okolia našej 

školy – pozorovanie životného prostredia 

spojené s uprataním okolia vybranej trasy 

 

 

b) Vytvorenie  prezentácie na tému 

„Uprostred čoho žijeme?“- pohľad očami 

žiakov na naše životné prostredie 

 

 

 

 

Zodp. Mgr. K. Kováčová 

T: september 2017 

 

 

 

Uskutočniť vychádzku do 

širšieho okolia školy, 

upratať potôčik tečúci 

pozdĺž trasy – žiaci 7. - 8. 

ročníka, fotodokumentácia 

 

Vytvoriť 1 prezentáciu , 

využiť aj vlastnú 

fotodokumentáciu 

 

 AKTIVITA 7: 

Projekt: Čo sa deje s odpadom  

v prírode 

 

a) Vytvorenie celoročného projektu            

o procese rozkladu rôznych zložiek odpadu 

 

b/ Fotodokumentácia, video, prezentácia 

 

 

Zodp. Mgr. A. Tvrdá 

T: 2017/2018 

 

 

Využiť minimálne 4 

zložky odpadu na prípravu 

projektu, v pravidelných 

časových intervaloch 

zachytiť postup rozpadu 

jednotlivých zložiek, 

fotodokumentácia, 1 

prezentácia o projekte ku 

konferencii 

 

 

 AKTIVITA 8: 

Zber plastových vrchnákov 

 

a) Celoročný zber plastových vrchnákov 

pre postihnuté deti  

 

Zodp. Ing. V. Kičurová 

T: 2017/2018 

 

 

Zozbierané vrchnáky budú 

odovzdané nadácii Koleso 

záchrany 

 



 AKTIVITA 9:  

EKOšarkaniáda 

 

a/ Výroba  šarkanov z recyklovateľných 

materiálov, súťaž a vyhodnotenie 

vyrobených šarkanov 

 

Zodp. Mgr. M. Valčáková,  

           Mgr. V. Hnatkovičová 

T: október 2017 

 

Zúčastní sa min. 90% 

žiakov, najkrajšie šarkany 

budú vystavené na 

školskej chodbe.  

 

 AKTIVITA 10: 

Výstavba kompostoviska 

 

a/ Vybudovať kompostovisko v areáli 

školy pre bioodpad  

 

Zodp. Mgr. A. Tvrdá, 

           Mgr. K. Kováčová, 

                   J. Tokarčík 

T: október 2017 

 

Vybudovať 1 

kompostovisko na 

bioodpad 

 

 AKTIVITA 11: 

Exkurzia do EKOSU      

 

a/  „Stopovanie“ odpadu zo školy 

vPodsadku a návšteva zberného dvora 

v Starej Ľubovni 

 

b/ Tvorba fotodokumentácie z nášho 

prostredia 

 

c/ List rodičom o tom, čo som sa dozvedel 

pri stopovaní odpadu na skládku, do 

zberného dvora 

 

 

 

 

 

Zodp. Ing. V. Kičurová 

T: október 2017 

 

 

 

 

 

Zodp. Mgr. S. Gribová, 

                  M. Reľovská 

T: október - november 2017 

 

 

 

Žiaci 6. ročníka budú 

sledovať cestu odpadu zo 

školy až do triediaceho 

dvora. Zdokumentovať. 

 

 

 

Žiaci 6. ročníka napíšu 

svoje zistenia 

prostredníctvom listu pre 

rodičov na hodine 

slovenského jazyka. 

 

 AKTIVITA 12: 

Halloveen 

 

a/ Výroba masiek z recyklovateľných 

materiálov,  

 

 

 

 

Zodp. PaedDr. J. Pierová 

T: november 2017 

80% žiakov sa zapojí do 

prípravy masiek                

z recyklovateľných 

materiálov. 20 najkrajších 

a najoriginálnejších 

masiek bude vystavených 

na školskej chodbe.            

3 najlepšie masky budú 

vecne odmenené „eko-

darčekmi 

 

 

 



 AKTIVITA 13: 

Vianočná burza 

 

a/ Súbor tvorivých dielní -výroba 

vianočných pohľadníc, ozdôb a výrobkov 

z recyklovateľných a prírodných 

materiálov 

-predaj výrobkov 

 

Zodp. Mgr. M. Valčáková 

T: december 2017 

Výroba výrobkov              

s vianočnou tematikou       

z recyklovateľných           

a prírodných materiálov, 

následný predaj na 

Vianočnej burze. 

Zapojenosť – 80% žiakov, 

minimálne 20 eko-

výrobkov. 

 

 AKTIVITA 14: 

Fašiangový EKO- karneval 

 

a/ Výroba masiek z odpadových 

materiálov a realizácia karnevalu v KD 

v Podsadku  

 

Zodp. Mgr. T. Jarabinská 

T: február 2018 

 

Výroba karnevalových 

masiek z recyklovateľných 

materiálov . 

Karneval  s vyhodnotením 

najnápaditejšej masky. 

Zapojenosť žiakov – 90% 

žiakov I. stupňa, 

minimálne 20 eko - 

masiek  

 

 AKTIVITA 15: 

Ako sa pracuje s papierom 

a/ Rovesnícke vzdelávanie – Domáca 

výroba recyklovaného papiera 

 

b/ Výroba knihy – leporela: „Abeceda pre 

prvákov“ z recyklovaného papiera 

 

c/ Módna prehliadka -  výroba šiat zo 

starých novín a časopisov a ich prezentácia 

  

 

 

Zodp. PaedDr.J.Pierová 

T: marec 2018 

 

Žiaci 4.ročníka si pripravia 

rovesnícke vzdelávanie- 

výroba recyklovaného 

papiera. 

 

 

Žiaci ŠT vyrobia leporelo 

– 5kusov 

 

Žiačky 5.ročníka si 

pripravia módnu 

prehliadku šiat z papiera, 

ktorú predvedú na 

karnevale. Minimálne 5 

kusov papierových šiat. 

 

 AKTIVITA 16: 

Deň Zeme 

a/ Projektové vyučovanie na tému ODPAD 

b/ Rovesnícke vzdelávanie na tému Odpad 

 

Zodp. Mgr .K.Kováčová, 

Mgr. M.Dicová 

T: apríl 2018 

 

 

 

 

 

Žiaci 7.ročníka pripravia 

 



a jeho minimalizácia, vplyv tvorby odpadu 

na životné prostredie – prezentácia, 

aktivity pre žiakov   

 

 

 

c/ Nech je naše okolie čisté - upratovanie  

spoločne s rodičmi a  pracovníkmi firmy 

Ekos  na nimi vybranom stanovišti 

  

 

 

 d/ Ekokódex školy- jedna z aktivít 

projektového vyučovania počas dňa, kedy 

jednotlivé triedy 4.-8. ročníka vytvoria 

plagáty s ekokódexom školy 

 

e/ Báseň o odpadoch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodp. R. Čureja,  

          V. Dunková,  

          M. Kyšeľová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodp. M. Reľovská 

 

pre spolužiakov 

rovesnícke vzdelávanie – 1 

prezentácia o odpade, 

aktivity pre žiakov, 

odprezentujú v škole, 

aktivity prebehnú v škole  

a na školskom dvore 

 

 

20 vybraných žiakov          

z rôznych tried sa zúčastní 

spoločnej brigády              

s rodičmi ( aspoň 5 

rodičov) a pracovníkmi 

firmy EKOS 

 

 

Žiaci navrhnú plagáty – 5 

kusov, z nich sa vyberie 

najlepší, ktorý poslúži ako 

ekokódex školy. 

 

Pripraviť 1 báseň, ktorá sa 

bude dať využiť do 

ekokódexu 

 AKTIVITA 17: 

Zber papiera 

 

a/ Uskutočniť zber starých zošitov, 

papiera, kartónov 

 

 

Zodp. Ing. V. Kičurová 

T: máj – jún 2018 

 

Vyzbierať minimálne 200 

kilogramov papiera. 

Zapojenosť žiakov - 100% 

 

 AKTIVITA 18: 

Konferencia –„ Osud našej planéty je 

v rukách každého z nás“ 

a/ Prezentácie žiakov na tému ODPAD 

a naša ZEM / tvorba odpadu v minulosti 

a dnes/ 

b/ Divadelné predstavenie pre verejnosť na 

 

 

Zodp. Ing. V. Kičurová, 

          PaedDr. J. Pierová    

T: máj 2018 

 

 

Zosumarizovať naše 

certifikačné obdobie, 

pripraviť konferenciu pre 

verejnosť v KD Podsadek 

 

1 prezentácia o našej práci 

1 divadielko 

 



tému znečistenia okolia odpadom / les, 

rieka ,lúka/   

c/ Inštalácia informačných tabúľ o téme 

ODPAD, žiacke práce, výkresy, plagáty, 

výstava výrobkov z odpadových 

materiálov 

 

 

3 informačné tabule – 2    

v škole , 1 pri KD 

výstava výrobkov – 

min.20 výrobkov 

Zapojenosť žiakov - 50% 

CIEĽ 2: Zaviesť systém 

separovania komunálneho 

odpadu  (3 zložky) v triedach 

a na škole do konca júna 2018  

 

AKTIVITA 1:  

Separácia odpadu 

a/ Triedenie starého papiera a kartónu, 

plastov, bioodpad, starých batérií - význam 

a správne separovanie 

 

b/ Informácie o separácii odpadu na 

stránke školy,  

 

c/ Informácie a plagáty  žiakov o význame 

a efektívnom triedení odpadu na nástenke 

v škole a na informačnej tabuli v obci pri 

škole 

d/ Vytvorenie informačných letákov pre 

verejnosť  

 

 

 

Zodp. Ing. V. Kičurová         

T: 2017/2018 

1 plagát na nástenke školy 

- 1 plagát na informačnej 

tabuli pri KD v Podsadku 

- 1 rozhlasové vysielanie 

v školskom rozhlase 

- 50 informačných letákov 

do každej rodiny ako 

efektívne triediť odpad 

 

 

AKTIVITA 2: 

Zberné odpadkové nádoby 

 

a/ Vytvorenie zberných nádob na separáciu 

odpadu v škole a v triedach 

 

 

 

Zodp.  Mgr.T.Jarabinská, 

            triedne učiteľky        

T: september 2017 

Vytvoriť tvorivé 

a motivačné nádoby na 

trojzložkové separovanie 

odpadu  v každej triede 

a vo vstupných chodbách 

 

AKTIVITA 3:  
 

a/ Zabezpečenia objednávok, nákupu             

a používania recyklovaného papiera pre 

jednotlivých triednych učiteľov , triedy 

 

Zodp. Mgr. S. Gribová 

                  H.Lipčáková         

T: 2017/2018 

 

Nákup a používanie 

minimálne 20 balíkov 

recyklovaného 

kancelárskeho papiera  

 



 

b/ Zabezpečenia objednávok, nákupu         

a používania recyklovaného papiera           

a výrobkov z neho pre potreby školy          

a účtovníctva   

 

c/ Zabezpečenie „šmírákov“ pre opätovné 

použitie 

 

Nákup a používanie 

minimálne 10 balíkov 

recyklovaného 

kancelárskeho papiera  

 

Zníženie množstva 

vyhodeného papiera  

v zborovni najmenej  

o 10% .Úspora papiera 

najmenej o 5%.  

 

 
 


