
Environmentálny akčný plán školy:  Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida 

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:            Zeleň a ochrana prírody        pre certifikačné obdobie:  2018/2019 

Silné stránky Slabé stránky 

Podpora vedenia, členov kolégia zelenej školy a niektorých 
kolegov 

Slabý záujem medzi žiakmi pri aktivitách, aj pri ekoaktivitách 

Vyučovacie predmety podporujúce starostlivosť o okolie školy 
/Tvorba životného prostredia TBR, Pracovné vyučovanie PVC/ 

Veľký počet žiakov, ktorých domáce prostredie neguje ekoedukáciu 
v škole. 

Školský koordinátor: Mgr. Blanka Mullerová Kontakt: blanka.mullerova@gmail.com 
0949 747 999 

 

EAP písomne schválila: Miroslava Sliacka  Dátum schválenia:  10. 12. 2018 

Ciele Aktivity Zodpovedná osoba a 
termín 

Indikátor /  
Ukazovateľ úspechu 

Monitoring / 
Postupujeme podľa 

plánu? 

CIEĽ 1: Zvýšiť 
percentuálny podiel 
zelene v interiéri školy 
a v okolí našej školy 
o 3% do júna 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTIVITA 1: Vysadiť okrasné 
kvitnúce rastliny  do 
kvetinového záhona 

Zodp .Havrila, Timárová, 
Bačová zo IV.A, p. uč 
Fedorová Mgr. 
T: marec 2019 

20 žiakov vysádza 
kvety 

 

AKTIVITA 2:  
Ekohliadky – starostlivosť 
a kontrolu zelene v exteriéri 
školy 
 

zodp. všetci učitelia 
T: celoročne 
 

Každý týždeň 25 
žiakov dohliada na 
zeleň v okolí školy 
podľa rozpisu. 

 

AKTIVITA 3: 
Vysadiť nové stromy, 
orezávanie stromov 
a starostlivosť o ne. 
 

zodp. Žiaci z IX. ročníka, p. 
uč. Tužinský Ing. 
T: jeseň, jar 
 

Chlapci z 8. a 9-tych 
ročníkov spolu s 
učiteľmi 

 



 
 
 
 
 
 

AKTIVITA 4:  
Vytvoriť osevný plán na 
výsadbu zeleniny na 
školskom políčku 

zodp. Benöová Sára zo 
VI.A a p. uč. Stahovcová 
T: marec 2019 

10 žiakov vytvára 
osevný plán 

 

AKTIVITA 5:  
„Tekviciáda“ – využitie plodov 
jesene na kreatívnu tvorbu  

zodp. Hajduček, 
Némethová, Ignáthová 
z XI.A a p. uč. Radvanová 
Mgr.  
T: október 2018 
 
 

50 žiakov   

AKTIVITA 6: 
Pestovanie plodín a ich 
využitie v školskej kuchynke 
a školskej jedálni 
 

zodp. všetci učitelia 
T: celoročne 
 

600 žiakov 
zapojených do siatia 
a sadenia zeleniny 
Žiaci ŠT(100 žiakov/  
si pripravujú 
v kuchynke pokrmy 
z vypestovaných 
plodín na hodinách 
pracovného 
vyučovania. 
 

 

AKTIVITA 7: 
Starostlivosť o kvety na 
chodbách 

zodp. Žiaci II. stupňa, 
Ižolová Mgr., Timárová Mgr. 
T: celoročne 

Žiaci na hodinách 
TBR sa starajú o 
kvety 

 

AKTIVITA 8: 
Využívanie bioodpadu 
z drevín, drvenie konárov 

zodp. Žiaci z ŠT, učitelia 
PVC, školník 
T: jar, jeseň 
 

Najstarší žiaci zo 
špeciálnych tried drvia 
konáre počas hodín 
PVC, podrvené 
konáre dávame do 
kompostoviska 

 



CIEĽ 2: Zvýšenie 
informovanosti žiakov v 
oblasti zachovávania 
rozmanitosti jedlých 
rastlín prostredníctvom 5 
aktivít.   

AKTIVITA 1: 
Rovesnícke vzdelávanie o 
dôležitosti zachovávania 
druhovej rozmanitosti jedlých 
rastlín  
 

zodp. Konz, Harbulyáková 
VIII.A a p. uč. Müllerová 
T: február 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 žiakov informuje 
400 žiakov školy – 
rovesnícke 
vzdelávanie, ale aj 
prostredníctvom 
rozhlasu ako aj širokú 
verejnosť , 
nástenka na obecnom 
úrade, článok v 
školskom  časopise, 
info na web stránke 
školy 
 
 
 
 

 

AKTIVITA 2: 
Založenie školskej semennej 
banky 

zodp. žiaci z  VIII.A a p. uč. 
Ižolová 
T: február 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 žiaci z každej triedy 
prinesú semiačka z 
úrody 

 

AKTIVITA 3: 
Spoznávajme semienka - 
zmyslová aktivita na 
oboznámenie sa s rôznymi 
druhmi semienok zeleniny 

zodp. Ďurčová, Bačová, 
Harbulyáková IV.A,B, p. uč. 
Müllerová 
T: február 2019 
 

80 žiakov  

AKTIVITA 4: 
Exkurzia do botanickej 
záhrady 
 

zodp. Kissová, Mgr.  
T:máj 2019 

40 žiakov  

AKTIVITA 5: 
Vermikompostovisko 

zodp. Žiaci z kolégia a p. 
uč. Weisová, Mgr. 
T: október 2018 

15 žiakov z kolégia 
Širokú verejnosť 
informujeme 
prostredníctvom 
školského časopisu 1 
plagát na nástenku  
pri vchode do školy 
Vytvorený info-stánok 
počas Vianočnej 
akadémie 

 

     
 


