
Environmentálny akčný plán školy:  ZŠ VEĽKÁ IDA 

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:            ODPAD                pre certifikačné obdobie:  2014/2015 2015/2016 

Silné stránky Slabé stránky 

Zapájame sa do rôznych zberov Slabý záujem žiakov pri separovaní odpadu 

Využívame odpad na výrobu rôznych výrobkov  Slabý záujem medzi žiakmi pri aktivitách, aj pri ekoaktivitách 

Podpora vedenia a niektorých kolegov  Čierne skládky v okolí školy 

EAP písomne schválila:  Zuzana Samčíková Dátum schválenia: 10.5.2015 

Ciele Aktivity Zodpovedná osoba a 
termín 

Indikátor /  
Ukazovateľ úspechu 

Monitoring / 
Postupujeme podľa 

plánu? 

CIEĽ 1: Zavedením 
separovania odpadu, 
zapojením sa do zberov 
a vytvorením 
kompostoviska 
zredukovať množstvo 
odpadu o 5% do konca 
certifikovaného obdobia 
 

AKTIVITA 1:  
-kartónové škatule na 
separovanie 
-prečo separovať? – 
Informačná aktivita  
-rozhovory na tr.hodinách 

zodp.  všetci učitelia 
T:celoročne(2014-2016) 
CD u Mgr. Mikulovej H. 

Zapojenie každej triedy. 
V triedach máme dve až 
tri škatule: 1- papier, 2 – 
plast a 3 – voľný výber. 

Pri bodovaní tried sa robí 
kontrola separovania 
a informovanosti žiakov 
v danej triede. 

AKTIVITA 2: 
zapojenie sa do zberov 
s firmou Milk Agro 

- zber viečok 

zodp.Hájeková V.Mgr. 
T:október(2014-2016) 

Do zberu sa zapájajú 
žiaci, rodičia, učitelia. 
Viečka sa odovzdávajú 
firme Milk Agro. 

Vyzbierané viečka 
odovzdávajú 
p.uč.Hájekovej. 

AKTIVITA 3:  
Vytvorenie škatule pre nápady 
žiakov 
-ako odstrániť alebo 
zredukovať odpad? 
 

zodp. Hájeková V. Mgr. 
T:november(2014) 

1 škatuľa umiestnená 
na chodbe pri jedálni. 
 
Napísané nápady 
žiakov. 

Nápady prehodnotíme 
s kolégiom. 
Zatiaľ sa nám nepodarilo 
získať veľa nápadov. 

 

AKTIVITA 4: 
Využitie recyklovateľného 
papiera na kopírovanie  
 

zodp. Vedenie školy 
T: celoročne(2014-2016) 
 

Využívanie recykl. 
papiera na kopírovanie. 
Pravidelne sa nakupuje 
podľa potreby. 

 

Šetríme stromy tým, že 
používame na 
obojstranné kopírovanie 
recykl. papier.  
Darí sa nám to na 30%. 



 
 
 
 
 
 
 
CIEĽ 1: Zavedením 
separovania odpadu, 
zapojením sa do zberov 
a vytvorením 
kompostoviska 
zredukovať množstvo 
odpadu o 5% do konca 
certifikovaného obdobia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTIVITA 5: 
Využívanie toaletného papiera 
a hygienických vreckoviek 
z recyklovateľného papiera 

zodp. vedenie školy  
T: celoročne(2014-2016) 
 

Zapojení sú žiaci 
a učitelia. 
Využívame recykl. 
toaletný papier 
a hyg.vreckovky v škole. 

Vedieme aj žiakov 
k použitiu 
recykl.toaletného papiera 
a hyg.vreckoviek, ale nie 
všetci žiaci si nosia. 

AKTIVITA 6: 
Osadenie smetných košov 
v areáli školy (výroba košov...) 
Ekohliadky kontrolujú čistotu 
okolia školy 

zodp. vedenie školy, OÚ, 
ekohliadky (triedy) 
T: september(2015) – jún(2016) 

Osadenie smetných 
košov v areáli našej 
školy za pomoci OÚ. 

Odhadzovanie odpadkov 
do košov a nie na zem. 
Ekohliadky (triedy), ktoré 
sú určené, majú službu 
v okolí školy počas 
celého roka. 

AKTIVITA 7: 
Zber bateriek 
 

zodp.Hájeková V. Mgr. 
T:október(2014-2015) 
 

Zapojení všetci žiaci, 
rodičia, učitelia. 
Vyzbierané batérie ( 1 
škatuľa ročne) 
 

Staré baterky 
odovzdávajú 
p.uč.Hájekovej. 
Zber stále prebieha 
 

AKTIVITA 8:  
Zber papiera 
 

zodp.ZámboryJ.Mgr.,  
Matta M. Mgr. 
T:október(2014-2015) 
 

Zapojení všetci žiaci, 
rodičia, učitelia. 
Plánujeme vyzbierať 
500 kg  až 1000kg. 

 

Papier sa uskladňuje 
v škole, kým si ho 
vyzdvihne firma. 

 

AKTIVITA 9:  
Zber elektrospotrebičov 
Starší žiaci urobia projekt ako 
končia mobily, čo sa recykluje  

zodp.Hájeková V. Mgr. 
T:október(2014-2015) 

Zapojení všetci žiaci, 
rodičia, učitelia. 

Staré elektrospotrebiče 
dávame do špeciálneho 
červeného odpadkového 
koša. 

AKTIVITA 10:  
Zber plastových vrchnákov 

zodp.Götzová A. PaedDr. 
T:október(2014-2015) 

Do zberu sa zapájajú 
žiaci, rodičia, učitelia. 

Darovali sme ich 
postihnutému chlapčekovi 
Ondrejkovi do Rožňavy. 

AKTIVITA 11:  
Vytvorenie kompostoviska 
 

zodp.p.školníkTimár M., Strýčko 
V. Ing., TužinskýJ.Ing. 
T:celoročne(2014-2016) 
 

Zapojení žiaci II. stupňa 
1 kompostovisko 
v areáli školy, kam sa 
bude odkladať 
odpad(burina) z políčok 
a biologický odpad zo 
ŠJ. 
 

Využitie kompostoviska 
pri čistení políčok  
a okolia školy od buriny. 
P.školníkTimár aj 
s pomocou p.učiteľov 
Strýčka a Tužinského 
postavili za školou 
kompostovisko 



 
 
 
 
 
 
 
CIEĽ 1: Zavedením 
separovania odpadu, 
zapojením sa do zberov 
a vytvorením 
kompostoviska 
zredukovať množstvo 
odpadu o 5% do konca 
certifikovaného obdobia 
 

v septembri 2014. 

AKTIVITA 12:  
Zber gaštanov 
 

zodp.učiteliaI.stupňa, 
Kostyrinová I., Izolová A.Mgr. 
T: október(2015) 

Všetci žiaci I. stupňa,1-2 
vrecia gaštanov, 
prechádzky do parku. 

V parku bolo málo 
gaštanov, preto si z nich 
žiaci aspoň vytvorili rôzne 
obrazce na baliacom 
papieri. 

AKTIVITA 13:  
Burza oblečenia 
 
 

zodp. Černá M. Mgr., 
Salaiová I. Mgr. 
T: október(2015) 

Nepotrebné oblečenie  
( 2 vrecia) sa dá tým, 
ktorým chýba. 

Do zberu sa zapojili 
hlavne učitelia a málo 
žiakov. 

AKTIVITA 14: 
Informačná kampaň proti 
spaľovaniu a pre zvýšenie 
recyklácie 
 

zodp. Hribová H. PaedDr., 
Fedorová A. Mgr. 
T: december(2015) 
 

Žiaci I. a II. Stupňa, liter. 
A výtvar. Práce 
o spaľovaní 
a recyklovaní odpadu. 

 

Žiaci vytvorili literárne 
práce o tom, ako sa im 
páčilo v spaľovni. 

AKTIVITA 15:  
Burza kníh 
 

zodp.Diškantová Ľ. Mgr, 
Mikulová H. Mgr. 
T:marec(2016) 
 

Vyzbierané knihy sa 
budú dávať tým, ktorí 
ich nemajú alebo sa 
stanú súčasťou našej 
knižnice. 

Práve prebieha 

AKTIVITA 16:  
Burza starých hračiek  
 

zodp. RadvanováM.Mgr.,  
Horváth V. PaedDr. 
T: marec(2016) 
 

Hračky (aspoň 1 vrece), 
ktoré nepotrebujeme, 
dáme tým, ktorým 
chýbajú. 

Presunuli sme to na apríl 
2016 

AKTIVITA 17:  
Čistenie jazierka od odpadu 

zodp. Uč. Špeciálnych tried 
T: celoročne(2014-2016) 

Zapojení žiaci špec. 
Tried. 
Čisté jazierko 

Školské jazierko je  
v prevádzke len počas 
teplých dní. 

CIEĽ 2: Vzdelávať 
a prakticky rozvíjať 
pozitívny vzťahu k ŽP a 
využitiu odpadu tvorbou 
nových výrobkov 
 
 

AKTIVITA 1:  
Výroba vtáčích búdok  
 
 

zodp.Hájeková V. Mgr., 
Stahovcová M. Ing. 
T: november(2014) 
marec(2015-2016) 

Zapojení žiaci 3.A triedy 
- búdky z použitých 
novín, starší žiaci - 
búdky z iného 
opakovane použitého 
materiálu. 
Fotodokumentácia 

Búdky sú odfotené 
v časopise školy. 
V novembri  žiaci 3.A 
vyrobili  papierové búdky, 
ktoré viseli na stromoch 
pri škole.II. stupeň vytvoril 
búdky z dreva, ktoré sú 
umiestnené vo vestibule. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIEĽ 2: Vzdelávať 
a prakticky rozvíjať 
pozitívny vzťah k ŽP a 
využitiu odpadu tvorbou 
nových výrobkov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTIVITA 2: 
Tvorba z jogurtov SABI 
 

zodp. Hájeková V. Mgr. 
T:december(2014) 

Zapojení  žiaci 3.A  
Vytvorené auto z 
použitých jogurtových 
pohárov. 

Auto bolo vystavené na 
chodbe našej školy, 
neskôr bolo odvezené na 
súťaž do Prešova. 

AKTIVITA 3:  
Vianočná burza 

zodp.RadvanováM.Mgr., 
Horváth V. PaedDr. 
T:december(2014-2015) 

Žiaci vytvorili z rôzneho 
materiálu pestrú škálu 
výrobkov za asistencie 
pridelených učiteľov 
a ponúkali ich na 
vianočnej burze. 

2014: Vianočná burza 
mala veľký ohlas, budeme 
pokračovať aj 
v nasledujúcich rokoch. 
2015: Vianočná burza 
mala opäť výborný ohlas. 

AKTIVITA 4:  
Nevyhodím , využijem: 
-využitie rôzneho odpadového 
materiálu na vytvorenie 
niečoho nového 
 

zodp. Hájeková V. Mgr. 
T:január-február(2015) 
 
 
 
 
 
zodp. Pilipčuková N. Mgr. 
T: december-január(2015-2016) 
 

Vytvorený hrad z 
toaletných roliek, 
zvyšného polystyrénu, 
škatuliek od liekov a 
iného materiálu. 
 
Zimné obrázky 
z plastových vrchnákov.  
 

2015:Hrad a okolie bol 
vystavený na chodbe 
našej školy a je odfotený 
aj v školskom časopise.  
2016: Planéty z papiera – 
kašírovanie III.A 
II.A Vyrobila snehuliaka 
z plastových pohárikov. 
 

AKTIVITA 5: 
Veľkonočné aranžovanie 
a výzdoba okien školy 
 

zodp.Timárová E. Mgr., 
Stahovcová M. Ing. 
T:marec-apríl(2015-2016) 
 

Veľkonočné 
aranžovanie a výzdoba 
z rôzneho materiálu. 
 

2015 aj 2016: Jar 
prebúdza prírodu aj našu 
školu na oknách 
a nástenkách, použitý 
odpadový materiál: 
plastové fľaše, vrchnáky 
z fliaš, obaly z vajíčok. 
 

AKTIVITA 6:  
Obraz ročných období 
 

zodp. Hájeková V. Mgr. 
T: apríl(2015) 
 

Zapojení žiaci 3.A 
Vytvorený obraz 
ročných období 
z plastových vrškov. 
 

Máj 2015 - Obraz 
zavesený na stene 
v našej škole. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIEĽ 2: Vzdelávať 
a prakticky rozvíjať 
pozitívny vzťah k ŽP a 
využitiu odpadu tvorbou 
nových výrobkov 
 

AKTIVITA 7:  
Vlajka Zeme 

zodp. Hájeková V. Mgr., Gálová 
A. PaedDr. 
T: apríl(2015) 
 

Žiaci 3.A a 3.B  
Vytvorené vlajky Zeme 
aj z odpadového 
materiálu 
Fotodokumentácia  
 

Vlajky  odfotené 
a poslané do súťaže. 
 

AKTIVITA 8:  
Výroba recyklovateľného 
papiera cez Noc knižníc 
(prezentácia + výroba) 
 

zodp. uč. špeciálnych tried 
T: máj(2015) 
 

Zapojení žiaci 
špeciálnych tried 
 
Vlastný recyklovaný 
papier 
 

Táto aktivita sa 
nezrealizovala 

AKTIVITA 9: 
Nový nábytok 
 

zodp.Radvanová M.Mgr., 
Horváth V. PaedDr. 
T: apríl (2015-2016) 
 

Výroba školských 
lavičiek z odpadových 
drevených paliet. 
 

Pohodlné a príjemné 
sedenie v škole. 
06/ 2015: Lavičky 
odovzdané do používania 
pre žiakov 

AKTIVITA 10: 
Deň matiek – EKO darček 
 

zodp.Hájeková V.Mgr., 
Műllerová B. Mgr. 
T: máj(2015-2016) 
 

Zapojení žiaci 3.A. 
 
Darčeky z odpadu 
Fotodokumentácia 

Máj 2015: žiaci III.A 
vyrobili škatuľky pre 
mamičky z použitých  
škatuliek od krému Nivea. 
II.A  vyrobila srdiečka zo 
starých novín a použitých 
papierov – papierové 
pletenie. 
Máj 2016: 

AKTIVITA 11: 
Deň otcov – EKO darček 
 

zodp.Hájeková V. Mgr., 
Műllerová B. Mgr. 
T: jún(2015-2016) 
 

Zapojení žiaci 3.A. 
 
Darčeky z odpadu 
Fotodokumentácia 

Jún 2015: Žiaci I. stupňa 
vytvorili košele z papiera, 
ktoré vyzdobili. 
Jún 2016: 

AKTIVITA 12: 
Deň kvetov – vyrábame rôzne 
kvety 
 

zodp.Pilipčuková N. Mgr. 
Tóth S.Mgr.,Fečková J. Mgr. 
T:jún(2015-2016) 
 

Kvety vyrobené 
z rôzneho odpadového 
materiálu. 
 

Jún 2015: Kvety 
vytvorené z roliek 
toaletného papiera. 
Jún 2016: 

AKTIVITA 13: 
Návšteva spaľovne v obci 
Kokšov -Bakša 
 
 

zodp. vedenie školy, Mikulová 
H. Mgr, Kissová T. Mgr. 
T: september(2015) 

Žiaci II. stupňa 
v sprievode učiteľov 
navštívia spaľovňu 
v obci Kokšov-Bakša. 
 

September 2015: 
Zrealizovalo sa to 
24.9.2015 



CIEĽ 2: Vzdelávať 
a prakticky rozvíjať 
pozitívny vzťah k ŽP a 
využitiu odpadu tvorbou 
nových výrobkov 
 

AKTIVITA 14 :  
Založenie EKO krúžku 
 
 

zodp. Kissová T. Mgr., 
Gallayová G. Mgr. 
T: september(2015) 
 

Založenie krúžku pre 
ochranu prírody 
v šk.roku 2015/2016. 
 

September 2015: Krúžok 
bol založený a funguje. 

AKTIVITA 15: 
Deň stromov – výroba stromov 
podľa fantázie 
 

zodp.MikulováH.Mgr., Abošiová 
G. Mgr. 
T:apríl(2016) 
 

Tvorba stromov 
z recyklovaného alebo 
iného materiálu podľa 
fantázie. 
 

Apríl 2016: Vrámci Dni 
zelených škôl sme tvorili 
kampaň o Palme olejnej 
a vytvrárali sme prales 
a monokultúru palmy 
olejnej 

 

CIEĽ 3: Informovať OÚ o 
nelegálnych skládkach 
v okolí školy a 
zveľaďovať okolie školy 
 

AKTIVITA 1: 
Spolupráca s OÚ 
(monitorovanie čiernych 
skládok, čistenie potoka len 
VPP) 

zodp. vedenie školy,  
Kissová T. Mgr. 
T: celoročne(2014-2016) 
 

Za pomoci OÚ budeme 
monitorovať čierne 
skládky a pracovníci 
VPP vyčistia potok 
(fotodokumentácia) 

Marec 2016 – 
monitorovanie skládok 
uskutočnili žiaci z druhého 
stupňa. 

AKTIVITA 2: 
Chodníčky v parku 
 
 

zodp.Gallayová G. Mgr., 
Timárová E. Mgr. 
T:celoročne(2014-2016) 
 

V parku pri škole budú 
vytvorené chodníčky, 
ktoré budú žiaci II. 
stupňa udržiavať 
v čistote. 
 

Žiaci II. stupňa udržujú 
chodníčky v čistote. 

AKTIVITA 3: 
Čistenie autobusovej zastávky 
(maľovanie,...) 
 

zodp. vedenie školy, Timárová 
E. Mgr. 
T: apríl(2016) 
 

Žiaci II. stupňa sa budú 
podieľať na skrášlení 
autobusovej zastávky 
v obci. 

Apríl 2016: Táto aktivita 
sa nezrealizovala, kvôli 
zavádzaniu kanalizácie 
v dedine. 

 

 

 

 

 


