
 

 

Environmentálny akčný plán školy: Základná škola s materskou školou Dolná Strehová 

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:            odpady         pre certifikačné obdobie:  2018/2019 

Silné stránky Slabé stránky 

Zavedený jednorázový zber odpadu Nemáme osvetové a informačné plagáty na miestach vzniku 
odpadu 

Využívame odpad na ďalšie činnosti v iných predmetoch Nemáme kontajnery na separovaný odpad 

Funkčné kompostovisko Nekupujeme recyklovaný papier 

Máme odberateľov na bioodpad zo školskej kuchyne Nekomunikujeme prednostne elektronickou formou 

EAP písomne schválil (uveďte meno konzulanta, alebo 
pracovníka Regionálneho centra, ktorý Váš EAP schválil 

e-mailom):  

Katarína Lepešková Dátum schválenia: 28.6 2018 

Ciele Aktivity Zodpovedná osoba a 
termín 

Indikátor /  
Ukazovateľ úspechu 

Monitoring / 
Postupujeme podľa 

plánu? 

CIEĽ 1: Znížiť počet 
vyprodukovaného 
komunálneho odpadu 
o 30 % do konca júna 
2019 / počet 10 nádob na 
odpad znížiť na 6 

AKTIVITA 1:  Vytvorenie 
ekohliadok na kontrolu 
separovania komunálneho 
odpadu v triedach a na 
chodbe 
 
 
 

Z:Marián Hriň – člen kolégia 
Zelenej školy + kolégium 
 
T:do 15.9.2018 

Nástenka Zelenej 
školy – 10 ekohliadok, 
monitorovacia tabuľka  
s mesačnou bilanciou 
a pripomienkami 
 
 

 



mesačne/ AKTIVITA 2:Mesačná 
kontrola vyprodukovaného 
odpadu školy a bioodpadu 
v školskej kuchyni 
 
 
 
 
 

Z:  Mgr. Marta Hriňová,  
Oľga Priatková - vedúca  
      jedálne 
T:do 30.6.2019 

Nástenka Zelenej 
školy – monitorovacia 
tabuľa 
Stránka školy 
Šesť nádob na odpad 
naplnených odpadom 
 

 

AKTIVITA 3: Týždeň bez 
odpadu – snaha 
o minimalizáciu odpadu 
 v škole 
Rovesnícke vzdelávanie: 
5.ročník – MŠ, 8.,9. ročník – 
I. stupeň 

Z: Mgr. Renata Gazdíková 
    kolégium Zelenej školy 
T:19. – 23.11.2018 

Fotodokumentácia 
Týždenník Pokrok 
Predpokladaný počet 
zapojených žiakov – 
190 
 
 

 

AKTIVITA  4: „Podaj ďalej“  
– prenesenie týždňa bez 
odpadu do domácností 
žiakov 

Z:  Mgr. Gazdíková + 
kolégium Zelenej školy 
 
T: november 2018 – jún 2019 

Fotografie, facebook, 
časopis Pokrok, 
stránka školy 
 

 

 AKTIVITA 5: 12 
prezentáciío triedení 
odpadu 

Z: Mgr. Zuzana Bablenová 
 
T:  február 2019 

Najlepšie prezentácie 
na facebooku a 
stránke školy 

 



CIEĽ 2: Informovať 
a zapojiť do triedenia 
odpadu všetkých žiakov 
školy, 10 % rodičov, 8 
obecných úradov a 
a širokú verejnosť 

AKTIVITA 1: Informovanie 
rodičov  o našej činnosti na 
prvom školskom aktíve 
rodičov  

Z:Zástupkyňa riaditeľky školy 
T: 17.9.2018 

Zápisnica 
z celoškolského 
aktívu rodičov 

 

AKTIVITA 2: Vytvorenie 
pravidiel na triedenie 
odpadu na nástenky na 
vhodných miestach 
 
 

Z: členovia kolégia 
 
T:   do 30. 9. 2018 

Čitateľné pravidlá na 
patričných miestach 
Fotodokumentácia 
 

 

AKTIVITA 3: Vianočná 
burza hračiek – deti si 
donesú nepotrebné, 
funkčné hračky a môžu si 
ich vymeniť za iné 
 
 
 
 
 
AKTIVITA 4 : Burza kníh – 
deti donesú knihy, ktoré už 
nechcú a vymenia si ich za 
iné 

Z: Mgr. Lívia Frečková, 
Mgr. Renata Gazdíková 
kolégium Zelenej školy 
T: december 2018 
 
 
 
 
 
 
Z: Mgr. Lucia Holováčová 
    Mgr. Renata Gazdíková 
    kolégium Zelenej školy 
T:  marec 2019 

Fotodokumentácia 
 
Ohlasy na facebooku 
Očakávaná účasť –80 
% žiakov školy, celá 
MŠ 
 
 
 
 
Očakávaná účasť – 
70 % žiakov školy za 
účasti pozvaných 
rodičov 

 



 AKTIVITA 5: Deň Zeme 
- relácia v obecnom 
rozhlase 
-  relácia v školskom 
rozhlase 
-  monitorovanie triedenia 
odpadu v obci – lepenie 
smajlíkov 
-  zbieranie odpadu okolo 
autobusových zastávok 
- roznášanie letákov po obci  
 

Z:  .4.2019 
 
 
 
Z:  Mgr. Lívia Frečková 
    kolégium Zelenej školy 
T: 24.4.2019 
 
Z:  Anna Bystrianska ( 
členka kolégia pre MŠ) 
T: 25.4.2019 

Facebook 
 
Fotodokumentácia 
 
časopis Pokrok 
 
stránka školy 
 

 

 AKTIVITA 6 : Svetový deň 
životného prostredia – 
čistenie studničky a potoka 
pri budove školy – zbieranie 
odpadu 
 
 
 

Z: Mgr. Vladimír Šmelko 
    kolégium Zelenej školy 
T: 5.6.2019 
 
 
 
 
 

Vyčistená studnička 
a potôčik za školou 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Iné aktivity:  zapojenie sa do projektu Envirootázniky, Recyklohry 
 
 


