
 
 

Environmentálny akčný plán školy:  ZŠ Okružná 17, Michalovce 

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:  Odpad       pre certifikačné obdobie: 2019 – 2021 

Silné stránky Slabé stránky 

Na chodbách máme vrecia na separáciu Chýbajú nádoby na separovaný zber v 
triedach 

Škola má kompostovisko Neorganizujeme zber papiera 

 Nemáme zberné nádoby na batérie 

EAP písomne schválila  
 Dátum 

schválenia: 
 

Ciele Aktivity Zodpovedná 
osoba a termín 

Indikátor /  
Ukazovateľ 

úspechu 

Monitoring / 
Postupujeme 
podľa plánu? 

CIEĽ 1:  
Zvýšenie 
informovanosti 
o separovaní a 
recyklácii 
odpadu 
prostredníctvom 
informačných 
aktivít do 
apríla 2021 

AKTIVITA 1: 
Oboznámenie 
zamestnancov 
a žiakov školy s 
obsahom 
programu 

zodp.: p. 
Nahálková, 
členovia 
Kolégia       
T: október 2019 

infoblok v rámci 
pracovnej 
porady, 

triednických hodín 
– informovanie 

všetkých 
žiakov ZŠ, 

pedagogických a 
nepedagogických 

zamestnancov 

 

AKTIVITA 2: 
Vytvorenie a 
aktualizácia 
nástenky s 
informáciami 
o Zelenej škole 

zodp.: p. 
Ferenčíková a 
vybraní členovia 
Kolégia 
T: stály 

aktualizovanie 
nástenky na 

hlavnej chodbe 
školy, 

fotodokumentácia 

 

AKTIVITA 3: 
Exkurzia do 
Triediaceho 
strediska 
separovaného 
zberu v 
Michalovciach 

zodp.: p. 
Nahálková, p. 
Hudáková 
T: november 
2019 

30 žiakov 7. 
ročníka, 

fotodokumentácia 

 

AKTIVITA 4: 
Pripraviť 
a zrealizovať 
rozhlasovú reláciu 
o dôležitosti 
triedenia a 
recyklácii odpadu 

zodp.: p. 
Záborská 
T: október 2019,  
október 2020 

2 rozhlasové 
okienka 

 

AKTIVITA 5: 
Informovať žiakov 
o dôležitosti  
triedenia 
a znovuvyužívanie 
odpadu v školskom 
časopise Záškolák 

zodp.: p. 
Rusnáková, p. 
Hudáková, 
členovia 
redakčnej rady        
T: stály 

články v školskom 
časopise 
Záškolák 

 
 



AKTIVITA 6: 
Návšteva Kosit 
Košice – centrum 
environmentálnej 
výchovy, 
vzdelávacie 
podujatie 
o správnom 
nakladaní s 
odpadom 

zodp.: p. 
Lipková, p. 
Babjaková 
T: január 2020 

40 žiakov 1. a 3. 
ročníka 

 

AKTIVITA 7:  
Výroba triednych 
pútačov 
zameraných na 
správne triedenie 
odpadu 

zodp.: p. 
Sabolová Š., 
členovia 
Kolégia 
T: apríl 2020 

pútače 
umiestnené 

v triedach 3. – 9. 
ročníka 

 

AKTIVITA 8: 
Svetový deň Zeme 

zodp.: p. 
Nahálková, p. 
Tocíková, p. 
Musbihová, p. 
Gazdočková 
T: apríl 2019,  
apríl 2020 

beseda, literárne 
práce, rozhlasová 

relácia, článok 
v školskom 
časopise 

 

AKTIVITA  9: 
„Krotitelia odpadov“ 
– vedecké 
infostánky 
venované 
problematike 
odpadov   

zodp.: p. 
Sabolová Š. 
T.: november 
2019 

6 vedeckých 
infostánkov počas 

Týždňa vedy 
a techniky na 

Slovensku 

 

AKTIVITA 10: 
„Zelené body“ – 
kontrola 
separovania v 
triedach 

zodp.: p. 
Hičová, 
členovia 
žiackeho 
parlamentu 
T: stály 

zapojiť všetky 
triedy školy 

 

AKTIVITA 11: 
Cirkulárna 
ekonomika – 
výučbový program 
Ekocentra Sosna 
o znovuvyužívaní 
odpadov 

zodp.: p. 
Nahálková, p. 
Tocíková  
T: február 2020 

zapojených 40 
žiakov, 

fotodokumentácia 

 

AKTIVITA 12: 
Informovať 
verejnosť 
o aktivitách 
prostredníctvom 
www stránky, v 
školskom časopise, 
v regionálnych 
médiách 
a prostredníctvom 

zodp.: p. 
Pavlikánová, p. 
Rusnáková, p. 
Nahálková, p. 
Ferenčíková, p. 
Musbihová, p. 
Jurčišinová      
T: stály 

zverejnené 
informácie na 
nástenkách 

a www stránke aj 
v médiách 

 



nástenky vo 
vestibule školy 

CIEĽ 2:  
Zavedením 
separovaného 
zberu odpadu a 
podporných 
aktivít znížiť 
objem 
vytvoreného 
komunálneho 
odpadu o 5 % 

AKTIVITA 1: 
Na chodbách a vo 
všetkých triedach 
umiestniť nádoby 
na separovaný 
odpad 

zodp.: p. 
Nahálková, p. 
Tocíková, p. 
Sabolová Š. 
T: január 2020 

umiestnené 
zberné nádoby na 

separovaný 
odpad 

 

AKTIVITA 2: 
Revitalizácia 
kompostoviska 
v školskej záhrade 

zodp.: p. 
Tocíková, p. 
Tirpák         
T: máj 2020 

revitalizované 
kompostovisko 

 

AKTIVITA 3:  
Zber papiera 

zodp.: p. Tirpák,  
p. Pšáková, p. 
Dzvoníková, p. 
Kočišová 
T: marec 2020,  
marec 2021  

zapojiť všetkých 
žiakov a rodičov 

 

AKTIVITA 4:  
EKO tvorivé dielne 

zodp.: p. 
Tocíková, p. 
Hamariková, p. 
Timková, p. 
Nahálková 
T: február 2021 

tvorivé dielne pre 
deti susedných 

MŠ 

 

AKTIVITA 5:  
Výroba vtáčích 
búdok alebo krmítok 
z odpadového 
materiálu 

zodp.: p. 
Hospodárová, 
p. Štefanová             
T: december 
2021 

5 vtáčích búdok 
alebo krmítok 

 

AKTIVITA 6: 
V spolupráci so 
Štátnou ochranou 
CHKO Vihorlat  
participovať pri 
čistení Jovsianskej 
hrabiny 

zodp.: p. 
Tocíková 
T: apríl 2020, 
apríl 2021 

vyčistené územie  

AKTIVITA 7: 
„Separuj a recykluj“ 
– výstava výrobkov 
z odpadového 
materiálu 

zodp. p. 
Hamariková, p. 
Nahálková, p. 
Tocíková, p. 
Timková, p. 
Dargaj 
T: marec 2021 

výstava výrobkov 
pre žiakov 

a návštevníkov 
školy 

 

AKTIVITA 8:  
Zapojiť školu do 
zberu použitých 
akumulátorov 

zodp.: p. 
Sabolová Š. 
T: stály 

nádoby na 
použité 

akumulátory na 
chodbách školy 

 

AKTIVITA 9:  
Vtáčí raj na 
Senianských 
rybníkoch – 
starostlivosť 

zodp.: p. 
Jurčišinová, p. 
Kelemenová 
T: apríl 2021 

vyčistené územie 
na Senianských 

rybníkoch 

 



o adoptované 
územie 

AKTIVITA 10: 
V rámci Vianočnej 
burzy pripraviť aj 
burzu použitých 
hračiek, kníh 

zodp.: p. 
Hičová, p. 
Kmecová, 
členovia 
žiackeho 
parlamentu 
T: december 
2019, december 
2020 

stánky použitých 
hračiek, kníh 

 

AKTIVITA 11: 
Kompostovanie je 
čarovanie – 
rovesnícke 
vzdelávanie pre 
mladších 
spolužiakov a deti 
susedných MŠ 

zodp.: p. 
Nahálková, p. 
Tocíková   
T: november 
2020  
 

3 rovesnícke 
vzdelávania 
s praktickými 

ukážkami 
vytvorenia 

vermikompostéra 

 

 


