
 

Vzor tabuľky pre tvorbu Environmentálneho akčného plánu 
 

 

 

 

 

Návod a poznámky k vypĺňaniu tabuľky „Environmentálny akčný plán školy“ 
 

- Tabuľku EAP nevypĺňajte skôr ako si prečítatemetodiku k realizácii 3. kroku – nájdete ju v Metodickej príručke pre školy – Program Zelená 
škola, ktorú si môžete stiahnuť tu: www.zelenaskola.sk/pre-skoly/metodicke-materialy/zelena-skola 

- Pri vpisovaní sa veľkosť polí prispôsobuje rozsahu textu. 

- Podkladom k vášmu EAP majú byť vypracované pracovné listy env. auditu, preto v úvode EAP vyplňte silné a slabé stránky vašej školy 
vo zvolenej prioritnej téme. 

- Environmentálny manažment sa odporúča zavádzať postupne po jednej oblasti, t. j. sústrediť akčný plán v danom certifikačnom období 
na jeden cieľ a ten rozpracovať do hĺbky. Zámerom je zaviesť na škole opatrenia a uskutočniť výchovno-vzdelávacie aktivity vo vybranej oblasti 
tak, aby po skončení certifikačného obdobia pre túto oblasť stačil tzv. udržiavací režim a škola sa mohla sústrediť na novú tému.  
Najmä v prípade škôl s nižším počtom žiakov, u materských a špeciálnych škôl sa predpokladá plnenie menších, čiastkových cieľov, 
nepožaduje sa zabezpečenie všetkých aspektov danej environmentálnej oblasti. Každá škola zvažuje svoje podmienky, možnosti a náročnosť 
zvolených cieľov.  Tento proces musí prebiehať participatívnym spôsobom, ktorý je podrobne vysvetlený v Metodickej príručke pre školy.  

- Škola si môže za aktívneho spolurozhodovania žiakov v určitom prípade stanoviť aj viac cieľov a zamerať svoje aktivity okrem prioritnej témy 
aj na iné oblasti životného prostredia. Odporúča sa to však len školám, ktoré majú už určité skúsenosti s environmentálnym manažmentom a 
ktoré disponujú výborne fungujúcim kolégiom. Podmienkou získania/obhájenia titulu Zelená škola je totiž realistické plánovanie zmien a 
dosiahnutie hmatateľných výsledkov.  

- Ak škola plánuje realizovať paralelné environmentálne alebo iné výraznejšie aktivity, ktoré so zvoleným cieľom akčného plánu 
nesúvisia, je predsa len vhodné zapisovať si tieto informácie na jedno miesto alebo priamo do osobitnej časti tabuľky akčného plánu. 
Kolégium tak bude mať celkový prehľad o dianí, využití ľudských a časových kapacít, o príležitostiach prepojiť napr. celoškolské podujatia s 
informovaním a environmentálnou osvetou. Toto informačné prepojenie je najúspešnejšie, ak akčný plán schvaľuje vedenie školy a jeho 
realizácii venuje priebežnú pozornosť.  

- NEPREHLIADNITE:EAP, ktorý má byť podkladom pre hodnotenie školy musí byť počas jeho tvorby odkonzultovaný s prideleným 
konzultantom a následne písomne schválený pracovníkom Regionálneho centra, pod ktoré je škola zaradená. 

 

http://www.zelenaskola.sk/pre-skoly/metodicke-materialy/zelena-skola


Environmentálny akčný plán školy:ZŠ Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina 

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:           odpad pre certifikačné obdobie:  2018/2019 – 2020/2021 

Silné environmentálne povedomie vedenia školy a učiteľov Nedostatok košov na separovaný odpad 

Aktívny žiaci kolégia Zelenej školy Chýbajúce kontajnery na separovaný odpad 

 Len jeden kompostér 

  

EAP písomne schválil: 
Schválenie doplnených aktivít do EAP: 

Miroslava Sliacka 
Kvetoslava Rábelyová 

Dátum schválenia: 28. 6. 2019 
11. 5. 2020 

Ciele Aktivity Zodpovedná osoba a 
termín 

Indikátor /  
Ukazovateľ úspechu 

Monitoring / 
Postupujeme podľa 

plánu? 

CIEĽ 1: Znížiť množstvo 
zmiešaného 
komunálneho odpadu za 
certifikačné obdobie do 
júna 2020 o 30%. 
 
 

AKTIVITA 1:  
Odpadové  hliadky 
      Kontrola správneho 
separovania komunálneho 
odpadu v triedach. 
 

Zodp.:Vanesa Hodboďová a 
Zuzana Jamborová 
– žiačky 4.C  
 
 
T: Priebežne počas šk. roku 
2018/2019 a 2019/2020 
2-3x mesačne počas sledovaného 
obdobia 
T: počas šk. roku 2020/2021 
 

2 hliadky zložené z troch 
žiakov I. stupňa. Hliadka 
č. 1. pre I. stupeň – vedúci 
Vanesa Hodboďová 
Hliadka č. 1. pre I. stupeň 
– vedúci Zuzana 
Jamborová 
Kontrola všetky triedy 
školy. 
 
-informácie web školy 

Splnené: Pravidelná 
kontrola a nahlasovanie 
tried, ktoré neseparovali 
poctivo.  
Kontrolu vykonávali, žiačky 
žiačky štvrtého, neskôr 
piateho ročníka.  

AKTIVITA 2: 
Zaobstaranie kontajnerov na 
plasty a papier 

Zodp.:PeadDr. Janka 
KamenskáHalečková – riaditeľka 
školy 
T: do konca februára 

Zaobstaranie 1 zbernej 
nádoby na papier a jednej 
na plasty.  
 
-informácie web školy 

Splnené: V prvom kroku 
zaobstaraný 1 kontajner na 
plast + jeden kontajner na 
papier.  
V druhom kroku ďalšie dva 
kontajnery na plast + jeden 
na papier  



AKTIVITA 3:  
Vytvorenie si košov na 
separovaný odpad –súťaž 
      Vyrobenie si z použitých 
materiálov koše na papier 
a plast. 
 

Zodp.: Amálie Bernátová – žiačka 
5.A triedy 
            Mgr. Miriama Kotríkova - 
učiteľ 
T: koniec apríla 2019 
 

Zapojenie 12 tried 
druhého stupňa.  
Vytvorenie košov na  
separovaný odpad (1x na 
papier, 1x na plasty) do 
každej domovskej triedy 
druhého stupňa.  
12ks košov na papier. 
12 ks košov na plasty. 
Vyhlásenie triedy 
s najkrajšími košmi.  
 
-informácie web školy 
-fotoalbum 
-súťaž 
- propagácia – letáky 
- 

Splnené: Každá trieda II. 
stupňa si vytvorila koše na 
separovaný odpad použitím 
starých krabíc (zozbierali 
sme krabice z Mikuláša - 
balíčky, z volieb a deň detí - 
balíčky). Žiaci si ich 
vyzdobili. Ak sa kôš pokazil, 
vymenili ho za druhý. 

AKTIVITA 4: 
Obstaranie vyvýšených 
záhonov s kompostérom 

Zodp.: Mgr. Monika Pistovčáková 
– zástupkyňa pre I. stupeň 
T: november 2019 
T: druhý projekt október 2020 

Výhra v projekte.  
Obstaranie 1 vyvýšeného 
záhonu a 1 kompostéru. 
 
-informácie web školy 

Splnené: Obstarali sme 
vyvýšené záhony 
s kompostérom pre I. 
stupeň v spolupráci 
s nadáciou Pontis. 
V súčasnosti riešime druhý 
projekt v spolupráci s VUB, 
kde sme získali financie na 
rovnakú aktivitu + pani 
riaditeľka zažiadala mesto 
o ďalšie komostéry.  

AKTIVITA 5: 
List ministrovi životného 
prostredia 
      Pripomienkovanie kolégia 
Zelenej školy ministrovi ŽP ku 
pripravovanému novému zákonu 
o odpadoch. Snaha vymeniť 
zálohovanie PET obalov, za 
používanie opätovne 
naplniteľných obalov. 
 

Zodp.: Viktória Kubove – žiačka 
9.B triedy 
T: február 2019 
 

Zaslanie jedného listu 
s podpisom 20 členov 
kolégia. 
Odpoveď z ministerstva.  
 
-informácie web školy 

Splnené: Poslali sme list 
pánovi ministrovi ohľadom 
nového zákona o odpadoch, 
kde sme sa snažili presadiť 
viac používanie vratných 
obalov. Odpoveď 
z ministerstva prišla.  

 



AKTIVITA 6: 
Upratovanie sídliska Hájik 
 

Zodp.: PeadDr. Marta Šplhová – 
zástupkyňa pre II. stupeň 
           Mgr. Jozef Šimko – učiteľ 
           triedny učitelia 
T: apríl 2019 
T: apríl 2020 
T: apríl 2021 

Zapojenie všetkých tried 
(23ks) školy do 
upratovania. 
90% žiakov. 
 
-informácie web školy 
-fotoalbum 
-propagácia- hlavná 
strana web 
 

Splnené: apríl 2019 – 
všetky triedy v rámci aktivít 
počas týždňa , v ktorom sa 
konal Deň  Zeme 
Nesplnené: apríl 2020 
Covid -19 

AKTIVITA 7: 
Upratovanie Lesoparku 

Zodp.: Mgr. Monika Pistovčáková 
– zástupkyňa pre I. stupeň 
T: apríl 2019 
T: apríl 2020 
T: apríl 2021 

Zapojenie 10 žiakov do 
upratovania Lesoparku 
v Žiline, ktoré vyhlasuje 
mesto Žilina. 
 
-informácie web školy 
-fotoalbum 
-propagácia- hlavná 
strana web 
 
 

Splnené: apríl 2019 
Nesplnené: apríl  2020 
Covid -19 

AKTIVITA 8: 
Upratovanie vodného diela 
 

 

Zodp.: Mgr. Monika Pistovčáková 
– zástupkyňa pre I. stupeň 
T: apríl 2019 
T: apríl 2020 

Zapojenie 10 žiakov do 
upratovania vodného 
diela Žilina, ktoré 
vyhlasuje mesto Žilina. 
 
-informácie web školy 
-fotoalbum 
-propagácia - hlavná 
strana web 
 

Splnené čiastočne: apríl 
2019- zúčastnilo sa len 
štyria  žiaci, kvôli zlému 
počasiu 
Nesplnené: apríl 2020 
Covid -19 

AKTIVITA 9: 
Zber použitých kefiek 
spolupráci s firmou Curaprox 

Zodp.: Terézia Klocáňová – žiačka 
6.B triedy 
T: školský rok 2019/2020 
T: školský rok 2020/2021 
 

Zapojiť 50 žiakov do 
zberu. 
Vyzbierať 200 ks 
použitých zubných kefiek. 
 
 
-informácie web školy 
-propagácia- hlavná 

Prebieha: Aktivita stále 
prebieha, pri poslednom 
sčítaní sme vyzbierali 125 
kefiek.  



strana web a rozhlas 
 

AKTIVITA 10: 
Súťaž o najkrajšiu fotku 
z desiatových boxov a fliaš 
     Relácia o možnosti znižovania 
odpadov zakúpením desiatových 
boxov a opätovne naplniteľných 
fliaš. Súťaž pre triedy, kde 
z desiatových boxov a zdraviu 
prospešných fliaš na pitie 
vytvoria zátišie a vyfotia ho.  
Informačná kampaň pre žiakov 
a rodičov školy.  

Zodp.: Natália Škvareninová – 
žiačka 8.B triedy 
T: november 2019 
 

Súťaž - zapojenie 90% 
tried prvého stupňa.  
Relácia: Natália 
Škvareninová 
 
-informácie web školy 
-fotoalbum 
-súťaž 
-propagácia- hlavná 
strana web a letáky 
 

Splnené čiastočne: Do 
súťaže sa zapojilo 5 tried 
z prvého stupňa a 9 tried 
z druhého stupňa. 
Celkovo sa zapojilo 14 z 21 
tried.  

AKTIVITA 11: 
Vymeň klasickú batériu za 
dobíjateľnú. 
      Informačná kampaň pre 
rodičov a žiakov školy.  
 

Zodp.: Adriána Kaličáková – 
žiačka 7.B triedy 
T: október 2019 
T: október 2020 
 

Informovanie30 rodičov 
a 90% žiakov školy.  
-informácie web školy 
- relácia 

Splnené: Počas dvoch dní 
žiaci vysvetľovali pred 
vyučovaním prichádzajúcim 
rodičom výhody 
dobíjateľných bateriek oproti 
klasickým a zároveň ich 
informovali aj o škodlivosti 
batérii k prostrediu.  
+ zber batérii (počas celého 
roka) 

AKTIVITA 12: 
Monitoring čiernych skládok 
v okolí sídliska Hájik a na 
Hradisku 
      Zistenie nelegálnych skládok 
v okolí školy, sídliska a Hradiska 
(blízky kopec) a nahlásenie ich 
existencie Mestskému úradu. 

Zodp.: Janka Holbičková – žiačka 
8.B triedy 
T: september 2019 
T: následná kontrola máj 2020 
T: následná kontrola október 2020 
 

Nájdenie minimálne 3 
nelegálnych skládok 
v okolí školy, sídliska 
a priľahlého lesa. 
Odstránenie troch skládok 
Mestským úradom, ak sa 
bude dať, vlastnými silami. 
 
-informácie web školy 
-fotoalbum 
 

Splnené: 2019- Pri 
účelovom  cvičení sa žiaci 
druhého stupňa rozdelili na 
ročníky, ktoré išli rôznymi 
trasami na miesto, ktoré sa 
nazýva hradisko, pričom 
našli 5 nelegálnych skládok.  
Žiačky 9. ročníka spolu 
napísali žiadosť o ich 
odstránenie na odbor 
životného prostredia 
(mestský úrad).  
Bez odozvy.  
Nesplnené: máj 2020 
Covid -19 



AKTIVITA 13: 
Burza hračiek 
      Predaj a výmena hračiek, 
ktoré sa už v domácnosti 
nepoužívajú. 
 

Zodp.: 
T: november 2019 
T: november 2020 

Zapojenie 10 
predávajúcich 
a predaných, alebo 
vymenených 30 hračiek. 
 
-informácie web školy 
-fotoalbum 
-propagácia- hlavná 
strana web a letáky 
 
 

Splnené: pôvodne sme 
chceli hračky meniť medzi 
sebou. Nakoniec žiaci II. 
stupňa priniesli a darovali 
okolo 70 hračiek, ktoré sme 
rozdali žiakom prvého 
stupňa. Pričom sme začínali 
od prvých tried a každý si 
mohol vybrať jednu hračku, 
ktorá sa mu páčila.  

AKTIVITA 14: 
Tašky z odpadu – darčeky na 
výročie školy 
 

Zodp.: NaďaPapánová – žiačka 
8.B triedy 
T: február 2020 
T: február 2021 

Zapojiť do výroby 30 
žiakov a vyrobiť 50 tašiek 
z logom školy.  
 
-informácie web školy 
-fotoalbum 
 

Nesplnené: 

AKTIVITA 15: 
Súťaž o najlepšiu triedu 
v separovaní. 
      Odpadové hliadky kontrolujú 
správnosť separovania a udeľujú 
pečiatky. Zároveň žiaci si 
zapisujú koľko košov odpadu 
vyseparovali.  

Zodp.:Vanesa Hodboďová a 
Zuzana Jamborová 
– žiačky 4.C  
 
T: priebežne šk. rok 2019/2020 
T: priebežne šk. rok 2020/2021 

Zapojenie všetkých tried 
(23ks) školy do 
separovania. 
90% žiakov. 
 
-informácie web školy 
-propagácia - hlavná 
strana web a rozhlas 
 

Splnené čiastočne: Žiacke 
hliadky hodnotili triedy, ale 
súťaž nedokončená.  

AKTIVITA 16: 
Čajovňa 
      Možnosť si spraviť čaj 
a znížiť množstvo PET fliaš. 

Zodp.: Mgr. Katarína Čapeková – 
učiteľ 
T: Priebežne počas šk. roku 
2018/2019 a 2019/2020 
T: priebežne šk. rok 2020/2021 
 

 20 žiakov, ktorý si budú 
chodiť variť čaj namiesto 
nosenia PET flašiek. 
 
-informácie web školy 

Splnené:  

 

 

   

 AKTIVITA 17:  
Dni dobrovoľníctva 
      Aktivity žiakov ku obyvateľom 

Zodp.: Natália Škvareninová – 
žiačka 8.B triedy 
            Mgr. Barbora Boguská - 

Informovať 30 obyvateľov 
sídliska.  
 

Splnené: Počas dňa 
dobrovoľníctva časť žiakov 
z kolégia informovali 



sídliska Hájik venované 
znižovaniu odpadu a jeho 
správneho separovania. 
 

učiteľ 
T: september 2019 
 

-informácie web školy 
-fotoalbum 
- video 
-propagácia-hlavná strana 
web 
- článok do novín (Žilinský 
večerník) 
- informácie web mesta 
Žilina 
-článok v TASR 

obyvateľov sídliska 
ohľadom znižovania odpadu 
a robili s nimi rozhovory na 
to, ako separujú doma 
odpad.  

AKTIVITA 18: 
Ceduľky o separovanom 
odpade do tried 
 

Zodp.: NaďaPapánova – žiačka 
8.B triedy 
T: marec 2019 
T: kontrola priebežne šk. rok 
2020/2021 
 

Vylepiť obrázky so 
správnym separovaním do 
každej triedy. (23ks) 
 
-informácie web školy 

Splnené: Ceduľky 
vyvesené a priebežne 
dopĺňané.  

AKTIVITA 19:  
Informačné panely 

Zodp.: Valentína Stoilová, Adriána 
Kaličáková – žiačky 7.B triedy 
T: marec 2019 
T: priebežne šk. rok 2020/2021 
 

Vyrobiť dva informačné 
panely venované 
separovaniu odpadu 
a Zelenej škole.  
 
-informácie web školy 
a panely vo vestibule 
školy 

Splnené: priebežne 
dopĺňané a obmieňané 

AKTIVITA 20: 
Prednášky o odpade 
v spolupráci so školou 
ochrany prírody vo Varíne 
      Získanie základných 
informácii o spôsobe 
separovania, znižovania odpadu 
pre členov kolégia Zelenej školy 
a ich využitie pri rovesníckom 
vzdelávaní.  
 
 

Zodp.: Mgr. Jozef Šimko – učiteľ 
T: február 2019 
T: február 2020 
 
 

Oboznámiť 20 členov 
kolégia Zelenej školy 
s tematikou odpadu, ktoré 
neskôr môžu využiť pri 
rovesníckom vzdelávaní 
(2019). 
 
Oboznámiť 50 žiakov 
piateho ročníka 
s tematikou odpadu 
(prednáška, workshop 
2020) 
 
-informácie web školy 
-fotoalbum 

Splnené: február 2019 
Splnené: február 2020 
Vymenili sme však piaty 
ročník, za šiesty, pretože 
piataci mali naplánovanú 
exkurziu do Brantneru 
Martin.  

 



AKTIVITA 21: 
Vianočné trhy 
      Predaj výrobkov 
z odpadových  materiálov. 
 

Zodp.: Eva Vavríková – asistentka 
učiteľa 
T: december 2019 
T: december 2020 
T: december 2021 
 

Predaj 30 výrobkov 
z odpadových materiálov. 
 
-informácie web školy 
-fotoalbum 
-propagácia- hlavná 
strana web 
 

Splnené: rok 2019 
Splnené: rok 2020 
Predaj výrobkov z odpadu, 
zo včelieho vojsku a aj 
ďalších výrobkov.  

AKTIVITA 22: 
Exkurzia Bratner Martin 
(vývozca komunálneho 
odpadu) 
      Získanie základných 
informácii o spôsobe 
separovania, znižovania odpadu 
pre členov kolégia Zelenej školy 
a ich využitie pri rovesníckom 
vzdelávaní.  
 

Zodp.: Mgr. Jozef Šimko – učiteľ 
T: február 2019 
T: október 2019 
T: september – október 2020 
 

Oboznámiť 20 členov 
kolégia Zelenej školy 
s tematikou odpadu, 
spôsobu jeho spracovania 
a problémami, ktoré 
vznikajú pri zbere 
komunálneho odpadu, 
ktoré neskôr môžu využiť 
pri rovesníckom 
vzdelávaní (2019). 
 
Oboznámiť 50 žiakov 
siedmeho ročníka 
s tematikou odpadu 
spôsobu jeho spracovania 
a problémami, ktoré 
vznikajú pri zbere 
komunálneho odpadu 
(2020).  
 
-informácie web školy 
-exkurzia 
-fotoalbum 
- video 

Splnené: február 2019 
Nesplnené: október 2019 – 
exkurzia presunutá na máj 
2020 kvôli zlým 
poveternostným 
podmienkam v októbri 2019 



AKTIVITA 23: 
Workshop Piatrová 
Workshopy žiakov z gymnázia 
Hlinská venované nie len 
odpadom a separovaniu 
 

Zodp.: Mgr. Jozef Šimko – učiteľ 
T: máj 2019 
            Natália Gírová – žiačka 
8.B triedy 
 

Zúčastniť 5 členov kolégia 
Zelenej školy. Informácie 
o výrobe z odpadového 
materiálu využiť pri 
rovesníckom vzdelávaní 
pre ostatných žiakov školy 
a pri výrobe tašiek na 
výročie školy.  
 
-informácie web školy 
-fotoalbum 
 

Splnené: 5 žiakov z kolégia 
a 1 učiteľ sa zúčastnil na 2 
dňovom workshope, kde sa 
žiaci učili vyrábať veci zo 
separovaného odpadu, 
kresliť na tričká, založiť si 
vermikompostér atď. 

AKTIVITA 24: 
Projektový týždeň 
       Týždňové projektové 
vyučovanie žiakov, kde sa učia 
vytvárať veci z použitých 
materiálov a prezentovanie 
výsledkov ostatných žiakov.  
 

 

Zodp.: Ing. Viola Kiššová – učiteľ 
            Ing. Alena Lalinská 
T: marec 2019 
 

Naučiť 30 žiakov vyrábať 
ozdobné predmety (vázy, 
stojany na perá, košíky 
atď.) z odpadového 
materiálu. 
 
-informácie web školy 
-fotoalbum 
- rovesnícke vzdelávanie 
 

Splnené: žiaci pod vedením 
p. učiteľky Lalinskej 
a Kiššovej sa naučili robiť 
ozdobné predmety 
z odpadového materiálu. 
V posledný deň sa konali 
workshopy pre žiakov I. 
stupňa. Žiaci II. stupňa učili 
žiakov prvého jednoduché 
techniky, ktoré sa na 
projektovom týždni naučili.  

AKTIVITA 25: 
Deň Zeme 
Workshopy a aktivity venované 
dňu Zeme a odpadom. 

1. Milionár – vedomostná 
súťaž 

2. Strom sľubov – žiaci 
svojím odtlačkom prsta 
a podpisom sľubujú, že 
sa budú snažiť lepšie 
separovať. 

3. Výroba váz, kvetináčov 
a pod. z použitého 
materiálu 

4. Ako dlho sa rozkladá 

Zodp.: Mgr. Jozef Šimko – učiteľ 
            Mgr. Jarmila Weinzettelová 
            Kolégium Zelenej školy 
T: 22. apríl 2019 
T: 22. apríl 2020 
T: apríl 2021 
 

Vyrobiť 8 stánkov pre 
všetky triedy školy (23ks) 
a informovať 90% žiakov 
školy (2019). 
 
Vyrobiť 8 stánkov pre 
obyvateľov sídliska a  pre 
všetky triedy školy (23ks) 
a informovať 90% žiakov 
školy a 30 obyvateľov 
sídliska o Dni Zeme 
a problematike odpadu. 
Rozdanie 50 letákov 
venovaných triedeniu 
odpadu a problémoch, 

Splnené: 2019 
Všetky triedy školy si prešli 
jednotlivé stanovištia, ktoré 
sme im s kolégiom pripravili. 
Nesplnené: apríl 2020 
Covid -19 



odpad? 
5. Koľko odpadu 

potrebujeme na výrobu 
vecí? 

6. Koľko odpadu 
vyprodukujeme?  

7. Desiatové boxy a fľaše 
8. Správne separovanie 

 
 

 

 

ktoré odpad v súčasnosti 
spôsobuje (2020) 
 
-informácie web školy 
-fotoalbum 
- video 
- letáky pre obyvateľov 
sídliska 
- relácia v rozhlase 
-propagácia- hlavná 
strana web 
-článok noviny 
-článok TASR 
- rovesnícke vzdelávanie 
- letáky pre obyvateľov 
sídliska 

AKTIVITA 26: 
Strom sľubov 
Rodičia svojím odtlačkom prsta 
a podpisom sľubujú, že sa budú 
snažiť lepšie a viacej separovať 
komunálny odpad 
 

Zodp.: Lucia Patková – žiačka 5.A 
T: máj 2019 
 

Získať odtlačok prsta a  
podpis 30 rodičov, 200 
žiakov a 50 pracovníkov 
školy, ktorým sa zaviažu 
k lepšiemu separovaniu 
komunálneho odpadu.  
 
-informácie web školy 
-fotoalbum 
 

Splnené: Žiaci a učitelia na 
Dni Zeme pridávali svoj 
podpis a odtlačok (vytvárali 
ako keby listy) na prázdny 
strom a tým sa zaviazali, že 
sa budú snažiť lepšie 
separovať.  
Pre rodičov bola 
prichystaná samostatná 
akcia vo vestibule.  

AKTIVITA 27: 
Dni energie a ekológie-
Workshop spolupráci 
s Mestom Žilina 
      Workshop  nie len o odpade 
venovaný pre žiakov základných 
škôl. 
 

Zodp.: Bc. Simona Žilinčárová – 
asistentka učiteľa 
            Natália Škvareninová – 
žiačka 8.B triedy 
T: 4. máj 2019 

 

Zúčastniť 15 členov 
kolégia Zelenej školy. 
Informácie využiť pri 
rovesníckom vzdelávaní 
pre ostatných žiakov 
školy.  
 
-informácie web školy 
-fotoalbum 
 

Splnené:  

AKTIVITA 28: 
Učenie v triedach 
      Rovesnícke vzdelávanie 

Zodp.: pre I. stupeň - Lucia 
Budajová – žiačka 7.B  
            pre II. stupeň – Klaudia 

Informovať o spôsobe 
separovania zmiešaného 
komunálneho odpadu 

Splnené: Tri skupiny členov 
kolégia chodilo informovať 
žiakov všetkých tried 



členov kolégia Zelenej školy 
ohľadom triedenia odpadu 
a problémoch, ktoré s ním 
vznikajú. 
 

Lalinská – žiačka 8.B 
T: marec – máj 2019 
T: priebežne šk. rok 2020/2021 

 

členmi kolégia Zelenej 
školy pre všetky triedy 
školy (23ks) a 90% žiakov 
prostredníctvom 
rovesníckeho vzdelávania.  
 
-informácie web školy 
-fotoalbum 
- video 
- rovesnícke vzdelávanie 
 

o správnom separovaní 
a problematike odpadu 
všetky triedy školy.  

AKTIVITA 29: 
Svetový deň oceánov 
Výstava odpad v moriach 
Výstava a relácia venovaná 
zvyšovaniu odpadu v moriach 
a oceánoch.  

Zodp.: Popluhárová Martina – 
žiačka 7.B triedy 
T: 8 jún 2019 
T: 8 jún 2020 
T: 8. jún 2021 
 
 

 

Vytvoriť výstavku (20 
fotiek s popisom) 
venovanú svetovému dňu 
oceánov a morí zo 
zameraním odpadu 
v oceánoch a odvysielať 
reláciu s danou 
problematikou pre všetky 
triedy školy (23ks) a 90% 
žiakov.  
 
-informácie web školy 
-fotoalbum 
- relácia v rozhlase 
- prezentácia 
v PowerPointe – stránka 
školy 
 

Splnené: rok 2019 
Žiačky si vytvorili výstavku 
s fotkami a popismi, ktoré 
sa venovali problematike 
odpadu v moriach, ako 
ohrozujú živočíchy a pod. 
Umiestnili ich na šnúru vo 
vestibule 
Nesplnené: jún 2020 
Covid -19 

AKTIVITA 30: 
Opätovné aktivity venované 
informáciám o znižovaní 
komunálneho odpadu a jeho 
separácii 
Relácia pre žiakov školy a aktivity 
pre žiakov a rodičov školy 
 

Zodp.: Viktória Káčerová – žiačka 
6.B triedy 
T: september 2019 
T: september 2020 
 
 

 

Informovať o spôsobe 
separovania zmiešaného 
komunálneho odpadu 
členmi kolégia Zelenej 
školy pre všetky triedy 
prvého ročníka (3ks) 
a informovať všetky triedy 
(23ks) o separovaní 
prostredníctvom 
rozhlasovej relácie.  

Splnené: 2 relácie, aktivita 
pre rodičov spojená 
s aktivitou Strom sľubou 



 
-informácie web školy 
- relácia v rozhlase 
- rovesnícke vzdelávanie 
I. ročník 
-letáky pre rodičov 

AKTIVITA 31: 
Zaradiť problematiku odpadov 
do vyučovacích  predmetov 
      Učenie o odpadoch 
v jednotlivých triedach školy.  
 

zodp.    PaedDr. Šplhová Marta – 
zástupca riaditeľa II.stupeň 
              Mgr. Pistovčáková 
Monika-  zástupca riaditeľa 
I.stupeň 
             Učitelia vybraných 
predmetov 
 
T: august 2019 
T: august 2020 
 
 

 

Zaradiť problematiku 
odpadov do každej triedy 
školy (23ks) a zároveň 
zaradiť ich aj do 
školského vzdelávacieho 
programu príslušných 
predmetov.  
V ktorých predmetoch sa 
bude učiť sa rozhodne na 
pedagogickej porade na 
začiatku školského roka 
2019/2020 (august). 
Hlavne na druhom stupni 
využívať rovesnícke 
vzdelávanie.  
 
-informácie web školy 
- rovesnícke vzdelávanie 
 
 

Splnené:  
Na prvom stupni zaradili 
učitelia problematiku 
odpadov hlavne 
prírodovedy. Na druhom 
stupni do biológie, 
geografie, chémie, 
technických prác a pod.  

AKTIVITA 32: 
Rozprávka o odpade spojená 
s účelovým cvičením 
      Divadelné predstavenie 
žiakov o odpade, ktoré bude 
situované v prírode a na 
viacerých stanovištiach.  
 

Zodp.: Mgr. Oľga Labajová – učiteľ 
Kubíncová Lea – žiačka 7.B triedy 
T: jún 2020 
T: jún 2021 

Zapojiť 10 členov kolégia 
Zelenej školy a ďalších 10 
žiakov do napísania, 
prípravy a odohratia 
divadelnej hry (rozprávka) 
o odpade.  
Zhliadnuť predstavenie 
všetky triedy školy (23ks) 
a 90% žiakov.  
 
-informácie web školy 
-fotoalbum 
- video 

Nesplnené: jún 2020 
Covid -19 



-propagácia- hlavná 
strana web 

AKTIVITA 33: 
Tanečná súťaž - odpad 
 

Zodp.: Adriána Peknušová – 
žiačka 6.B triedy 
T: december 2019 

Zapojiť 5 tried z prvého 
stupňa do tanečnej 
súťaže.  
 
-informácie web školy 
-fotoalbum 
- video 
-propagácia- hlavná 
strana web a letáky 

Nesplnené: Do súťaže sa 
chcela zapojiť len jedna 
trieda 

AKTIVITA 34: 
Deň otvorených dverí 
      Vytvorenie stanovišťa 
venovanému odpadu počas 
DOD. 
 
 

Zodp.: Mgr. Jarmila Weinzettelová 
– učiteľ 
            Mgr. Jozef Šimko 
            Králik Tomáš – žiak 6.C 
triedy 
T: marec 2020 
T: marec 2021 

Predstaviť problematiku 
odpadu, separovania 
a ukázať spôsob 
vyrábania vecí z použitých 
materiálov pre 50 
obyvateľov sídliska Hájik.  
 
-informácie web školy 
-fotoalbum 
- video 
-propagácia- hlavná 
strana web a letáky pre 
obyvateľov Hájika 
-článok v TASR 
-článok do novín 

Nesplnené: Covid -19 

AKTIVITA 35: 
Informovanie o projekte 

Zodp.:Mgr. Katarína Čapeková 
            Peter Báčik a Tomáš – 

Vytvoriť 33 popisov akcii 
s fotkou a opisom na 

Nesplnené:  



prostredníctvom  školskej 
internetovej stránky 

žiaci 9.A triedy 
T: Priebežne počas šk. roku 
2018/2019 a 2019/2020 
T: priebežne šk. rok 2020/2021 

stránke školy 
Vytvoriť 22 fotoalbumov 
na stránke školy.  
Vytvoriť 10 videí na 
stránke školy.  
Vyhodnotiť 3 súťaže na 
stránke školy.  
Napísať 3 články do novín 
a 2 do TASR.  
Odvysielať 3 rozhlasové 
relácie, zverejniť ich na 
stránke školy.  
Vytvoriť 1 PP prezentáciu 
 
-informácie web školy 
 

 

 

 

 

 

 AKTIVITA 36: 
Zistenie množstva 
komunálneho odpadu pred 
zahájením triedenia 
a monitoring triedenia 
v triedach (Tabuľa hrdosti) 
a v rámci vývozu triedeného 
odpadu.  

Zodp.: Vanesa Hodboďová a 
Zuzana Jamborová 
– žiačky 4.C  
a týždenníci v každej triede. 
T: Priebežne počas šk. roku 
2019/2020 
T: priebežne šk. rok 2020/2021 

 

Vylepiť do každej triedy 
(23ks)  „Tabuľu hrdosti“, 
do ktorej si budú žiaci 
zapisovať množstvo 
vyhodených košov 
naplnených plastom 
a papierom 
 
-informácie web školy 
 

Splnené: Na prvom 

stupni majú rovnaké 

tašky, kde približný 

objem zapisujú triedne 

učiteľky. Na druhom 

stupni si žiaci papier 

a plasty chodili 

vysypávať sami, pričom 

každý z nich mal 

zmeraný objem koša a pri 

vysýpaní si dal fajočku, 

ktorý kôš vyhodil.  

Po mesiaci sa výsledky 

vyhodnotili.  

September : 925 l  



Október: 991 l 

November: 1025 l 

December: 814 l 

Január: 836 l 

Február: 892l 

 

 

 

 

 

 

 

 AKTIVITA 37: 
Tvorba 5 vtáčích búdok 
z použitého materiálu 
a rozvešanie v okolí školy.   

Zodp.: Ing. Viola Kissova 
– učiteľ 
           Gajdošová Nikola 8.A – 
žiačka 
T: november 2020 
 

Vyrobiť minimálne 5 
vtačích búdok na 
hodinách technickej 
výchovy a umiestniť ju na 
stromy na školskom 
pozemku.  
-informácie web školy 
-fotoalbum 
 

 

AKTIVITA 38: 
Výroba masiek z použitého 
materiálu na chorobu Covid - 
19 

Zodp: Mgr. Stoilová Dagmar – 
učiteľ 
          Stoilová Valentína – žiačka 
T: jún 2020 

Vyrobiť minimálne 50 
rúšok na ochorenie Covid-
19  a vytvoriť video 
s návodom, ako sa rúška 
vyrábajú.  
-informácie web školy 
-video 
 

 

    



    

     

 

 

 


