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Projekt:     Zelená škola 

Prioritná téma:   ODPAD 

Certifikačné obdobie: 2019/20 – 2020/21 

 

Realizácie  jednotlivých aktivít Environmentálneho akčného plánu  

Cieľ Aktivita Indikátor 

úspechu/termíny 

Monitoring 

Znížiť objem 

vytvoreného 

komunálneho 

odpadu separovaním 

o 10% do konca júna 

2021 

Aktivita 1: 

Vytvorenie 

podmienok na 

separovanie odpadu 

- zabezpečenie 

košov na 

separovanie odpadu 

do tried 

- rozmiestnenie 

separačných nádob 

do jednotlivých tried 

Separačné nádoby 

pre každú triedu  

T: apríl2020 

september 2020 

 

Úloha bola 

realizovaná 

v mesiaci jún 2020 

z dôvodu zatvorenia 

škôl pre pandémiu  

Škola zakúpila 

separačné nádoby. 

Každá trieda má 

vlastné separačné 

nádoby 

 Aktivita 2: 

Informačná kampaň 

o dôležitosti 

separovania odpadu 

-Vytvorenie 

nástenky „ 

Separovanie 

odpadu“ 

- vytvorenie 

plagátov 

„Separovanie 

odpadu“ 

- Ekohliadky, 

kontrola separovania 

odpadu 

v jednotlivých 

triedach 

- Triedenie hrou 

- Rovesnícke 

vzdelávanie 

Vytvorená nástenka 

Fotodokumentácia 

Ekohliadky a ich 

zápis 

T: september 2020 

 

 

 

 

 

 

 

T: priebežne do 

konca júna 2021 

 

 

 

T: apríl 2020 

T:  október 20, apríl 

21 

V priestoroch školy 

bola vytvorená 

nástenka 

o separovaní odpadu. 

Každá trieda si 

vytvorila vlastnú 

nástenku 

o separovaní odpadu 

 

Inštalácia o odpade 

v priestore škole 

 

V septembri 

a októbri ekohliadky 

robili kontrolu 

separovania odpadu. 

Triedy sa zapojili  do 

separovania a snažia 

sa znižovať odpad 

v triedach. Od 11/20 

je kontrola 

pozastavená nakoľko 
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žiaci na druhom 

stupni sú na 

dištančnom 

vzdelávaní. Po 

obnovení 

vyučovacieho 

procesu budú 

pokračovať 

v ekohliadkach  

Časť aktivity- 

Triedene hrou bola 

preložená na apríl 

2021 Nakoľko sú 

žiaci na dištančnom 

vzdelávaní. 

 

Časť aktivity- 

Rovesnícke 

vzdelávanie bude 

realizovaná až  po 

nastúpení na 

prezenčné 

vzdelávanie 

 Aktivita 3: 

Upracme si areál 

školy 

Revitalizácia 

kompostoviska 

Účasť aspoň 50 % 

žiakov, vyzbierané 

odpadky, 

fotodokumentácia 

 

T:október 20, apríl 

21 

 

Kompostovisko 

T jeseň 20 

Každoročne žiaci 

v mesiaci október 

a apríl sa aktívne 

zapájajú do tejto 

aktivity.  

Zapojení sú žiaci 

prvého aj druhého 

stupňa základnej 

školy. Pri realizácii 

je 90 % účasť 

žiakov. 

Vyzberaný odpad sa 

vo vreciach dá ku 

kontajnerom. 

Žiaci počas tejto 

aktivity aj vytriedia 

platové fľaše, 

plechovky do 

zberných nádob. 

Kompostovysko 

bolo realizované 

v rámci vyučovacích 

hodín Technika 

 Aktivita 4: 

Deň bez odpadu 

Plagáty 

Prázdne odpadové 

nádoby 

 

Aktivita nebola 

zrealizovaná, 

nakoľko žiaci boli 

od 03/20 – 06/20 



- Vytvorenie 

plagátov ku Dňu 

bez odpadu 

- Deň bez odpadu 

Súťaž o najlepšiu 

triedu 

- Články na stránke 

školy 

T: október 20, marec 

21 

 

 

T november 20, apríl 

21 

a 11/21 – doteraz na 

dištančnom 

vzdelávaní 

Realizované bolo 

v 06.2020 a bude 

v 04. 2021 

 Aktivita 5 

Literárna súťaž na 

tému: „Odpad“ 

Uverejnenie  

T: február 21 

Realizácia z dôvodu 

dištančného 

vzdelávania práve 

prebieha a bude 

ukončená   v mesiaci 

04/21 

 Aktivita 6 

Výrova umeleckých 

predmetov 

z odpadového 

materiálu 

- Výroba maskota 

Zelenej školy 

- výroba vrecúšok 

na prezuvky , TSV 

z použitých textílii 

T: december 20 

 

 

 

 

 

T: marec 21 

 

T: jar 21 

Výroba umeleckých 

predmetov 

nezrealizovaná pre 

zatvorenie škôl 

 

Výroba maskota je 

plánovaná po 

návrate žiakov do 

škôl 

Výroba vrecúšok  

prebieha v tomto 

období a bude 

ukončená v 05/2021 

 

 Aktivita 7 

Využitie odpadového 

materiálu pri 

výzdobe interiéru 

školy 

T: december 20, 

február 21, apríl 21 

Realizácia danej 

aktivity je 

rozpracovaná, 

materiál je 

pripravený. Pre 

neprítomnosť žiakov 

na prezenčnom 

vzdelávaní  nie je 

možné ju dokončiť  

 Aktivita 8 

Zbierka pre útulok 

T: február 21 Vyzbierané staré 

deky, hračky ... 

Bola zrealizované 

a odovzdané  ešte 

v čase prezenčného 

vzdelávania 

v decembri 2020. 

Plánujeme s touto 

aktivitou pokračovať 

aj v ďalšom období 

 Aktivita 9 

Zber papiera z 

domácnosti 

Termín raz 

štvrťročne 

Pravidelne 2x 

v mesiaci sa počas 

prezenčného 



vzdelávania koná 

zber papiera 

z domácnosti. 

Jednotlivé triedy sa 

aktívne zapájajú do 

zberu v stanovaný 

deň. 

 Aktivita 10 

Triedny antikvariát 

– podeľ sa o knižku 

s nami 

T: marec 21 Táto aktivita sa 

rozbehla v priebehu  

tohto školského 

roka. Žiaci si v triede 

vytvárajú mini 

antikvariát, v danej 

aktivite sa nedá 

pokračovať, nakoľko 

prebieha dištančné 

vyučovanie.  

 Aktivita 11 

Návšteva ČOV 

T: jún 21 Bude realizovaná po 

nástupe žiakov na 

prezenčné 

vzdelávanie 

 

 

 


