
Environmentálny akčný plán školy:  Základná škola Hutnícka 16    052 01 Spišská Nová Ves 

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:     ODPAD           pre certifikačné obdobie:  2011/2012,  2012/2013 

EAP bol konzultovaný s Zuzana Balážová   Dátum konzultácie:   

   EAP písomne schválil    Dátum schválenia:   

Ciele Aktivity 
Zodpovedná osoba 

a termín 
Indikátor /  

Ukazovateľ úspechu 

Monitoring / 
Postupujeme podľa 

plánu? 

CIEĽ 1:  
Zaviesť funkčný 
systém separovania 
odpadu – papiera, 
plastov a bioodpadu 
na škole do konca 
školského roka 2013 

AKTIVITA 1:  
Pripraviť priebežné 
informačné kampane pre 
žiakov a zamestnancov 
školy o možnostiach 
riešenia nakladania s 
odpadom na škole  
 
 
     -     Vytvorenie web  
           stránky zelenej školy                             
           ZŠ Hutnícka  
 
 

-  Rozhlasová relácia 
na tému tvorba, 
minimalizácia, 
správnosť triedenia 
odpadu na škole 

        

zodp  koordinátorky 
Hovancová, 
Červená, Ivana 
Lešková – členka 
kolégia  
 
 
 
 
zodp. Hadbavný- 
učiteľ, Kováč – člen 
kolégia ZŠ  
 
 
zodp  M. Antonyová 
– žiačka  
 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vytvorenie webovej 
stránky a jej pravidelná 
aktualizácia  
 
 
príklad: 10 rozhlasových 
relácií,  
na príprave relácií sa 
bude podieľať 8 žiakov 
 
   



 
-  Zhotovenie a 

priebežná 
aktualizácia 
informačných 
panelov na tému 
vznik odpadu, 
minimalizácia, 
správnosť triedenia 
odpadu na škole  

 
 
 

- Pripraviť a 
zrealizovať anketu 
pre žiakov a 
zamestnancov školy  
na zistenie 
počiatočného stavu 
odpadu a jeho 
minimalizácie na 
škole.                                 

      
- Vyškoliť žiakov v 

oblasti minimalizácie 
odpadu, prečo a ako 
triediť, pre 
rovesnícke 
vzdelávanie a 
vzdelávanie  

 
-  

  
zodp. Čechová – 
členka kolégia, M. 
Antonyová – žiačka,  
T: november 2011  
akt. 1x mesačne 
 
 
 
 
 
 
 
Anketu- pripraví 
koordinátor 
Červená, zodp. za 
realizáciu – Ivana 
Lešková- žiačka   
T: marec 2012          
 
 
 
 
 zodp. koordinátorky 
Hovancová, 
Červená         
T:marec  2012   
 
 
 
 
 

 
2 panely na prízemí  
školy, aktualizovane 1 
krát mesačne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 % vyplnených 
anketových lístkov, 
ankety sa zúčastní  60 % 
žiakov a 90%(poprípade 
všetci) zamestnancov 
školy  
 
 
 
 
7 vyškolených žiakov 
kolégia, vytvorený 
systém pre rovesnícke 
vzdelávanie 
 
 
 
 
 



 
- zamestnancov školy 
- Rovesnícke 

vzdelávanie 
Jednohodinová 
prednáška, ktorej sa 
zúčastní 80  %     
pedagogických 
Jednohodinová 
prednáška, ktorej sa 
zúčastní 80  %     
pedagogických 
 
 
 
 
 

- „Viem tvoriť menej 
odpadu?“ 
„Viem správne 
separovať?“   
Vyškolení  žiaci 
kolégia budú formou 
prednášky vzdelávať 
svojich spolužiakov 

 
 
 

- Vyškolení žiaci 
kolégia pripravia 
prednášku pre 
zamestnancov školy 

 
zodp. M. Kováč - 
žiak  
T: apríl 2012  
 
 
 
 
 
 
zodp:M. Bujňák – 
žiak  
T:apríl2012      
 
 
 
 
 
 
 
 
 zodp. M.Bujňák – 
žiak  
T: apríl 2012 
 
 
 
           
 
 
zodp. M. Antonyová 
– žiačka    

 
9 vyučovacích hodín 
venovaných 
rovesníckemu 
vzdelávaniu na tému 
Odpad, ktorých sa 
zúčastní aspoň 90 % 
žiakov zo všetkých tried 
školy 
 
Jednohodinová 
prednáška, ktorej sa 
zúčastní 80  %  žiakov  
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednohodinová 
prednáška, ktorej sa 
zúčastní 90  %     
pedagogických a 
nepedagogických 
zamestnancov školy 
 
 
 
Verejnosť bude 
informovaná o zelenej 



o produkcii a 
minimalizácii odpadu 
na škole 

 
 

- Pripraviť príspevok 
do informátora 

- o zelenej škole  
 

T: jún 2012 
    január, jún 2013                                                                                                      

škole a minimalizácií 
odpadu na ZŠ Hutnícka  
 

AKTIVITA 2:  
Zorganizovanie súťaže vo 
výrobe zberných krabíc na 
plast a papier s farebným 
označením a popisom, čo 
do jednotlivých krabíc patrí 
a čo nepatrí 

zodp. Antonyová, 
Lešková –žiačky, 
žiaci jednotlivých 
tried 
T: december 2011 

AKTIVITA 3: 
Zriadenie eko - hliadok 
nakontrolu správneho 
triedenia odpadu – plastov 
a papiera v triedach a 
priestoroch školy 
 
 

zodp. koordinátorka 
HovancováT: január 
T: január 2012     
Kontrola 1x 
mesačne            

7 žiakov kolégia 
3 hliadky 
 
 
 

  



AKTIVITA 4: 
Pravidelná kontrola 
správneho triedenia 
odpadu (plastov a papiera) 
eko-hliadkami – v každej 
triede a priestoroch pre 
zamestnancov školy, 
vyhodnocovanie množstva 
vytriedeného odpadu 
 

zodp. koordinátorka 
Hovancová,  
členovia hliadok 
T:1 x týždenne 

Kontrola1 x mesačne, ale 
výsledok tejto aktivity - 
kedy bude úspešná?  
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTIVITA 5:  
Príprava priestorov a vriec 
určených na separované 
komodity 

 

 

 

 

zodp. školník 
T: január 2012 
 
 
 
 
 
 
 

Spolu 3 vrecia  Vytvorený 
priestor, v ktorom bude 
umiestnených 3 vrecia na 
každú komoditu 

  

AKTIVITA 6: zodp. koordinátorka firma Brantner-opäť   



 
 
 
 

 
 
 
CIEĽ 2: 
Do konca júna 2013 
minimalizovať celkové 
množstvo  
vyprodukovaného 
odpadu  na škole o 2% 
 

Zabezpečenie pravidelného 
vývozu separovaných 
komodít z areálu školy 
firmou Brantner 
 
 
AKTIVITA 1: 
Využívať čistú stranu 
potlačeného papiera na 
písomky, na kreslenie v 
ŠKD   

Hovancová,  školník 
T: 1 x mesačne 
 
 
 
 
zodp. učitelia, 
vychovávateľky 
T: do konca šk. roka 
2013 

zmeniť indikátor, čo 
ukáže, že sa aktivita 
úspešne podarila? To 
platí aj pre ďalšie 
indikátory... 
 
všetci žiaci školy 

 
 
 
 
 
 
 
 

AKTIVITA 2: 
Zaviesť na škole 
obojstranné kopírovanie a 
tlač 
 

zodp. učitelia, 
vychovávateľky 
T: do konca šk. roka 
2013 
 
 

všetci zamestnanci školy   

AKTIVITA 3: 
Postupne nahradiť plastové 
obaly na zošity a učebnice 
papierovými 
 
 
 

zodp. učitelia 
výtvarnej výchovy, 
pracovného 
vyučovania, 
technických prác, 
ŠKD 
T: jún, september 

Znížiť počet plastových 
obalov o 2 % 

  



 
 
 
 
 
 
 

2012 
    jún 2013 
 
 
 
 
 

 AKTIVITA 4: 
Nahradiť používanie 
plastových tašiek  na 
prezuvky pre žiakov 
textilnými 

zodp. učitelia 
výtvarnej výchovy, 
pracovného 
vyučovania, 
technických prác, 
ŠKD 
T: september 2012 

Znížiť počet plastových 
tašiek o 2 % 

  

 AKTIVITA 5: 
Nahradiť používanie 
plastových sáčkov na 
desiatu u žiakov a 
zamestnancov 
papierovými. 

zodp. triedni učitelia, 
rodičia žiakov 
T: do konca šk. roka 
2013 

Znížiť počet plastových 
sáčkov  o 2 % 

 

  

AKTIVITA 6: zodp. učitelia    



Pripraviť sériu tvorivých 
dielní na tému „Tvoríme z 
odpadu“ 
- výroba vianočných 
darčekov z odpadového 
materiálu 
- výroba obrazov z 
vrchnákov PET fliaš 
- výroba darčekov ku Dňu 
matiek 
 
 

výtvarnej výchovy, 
pracovného 
vyučovanie, 
technických prác, 
ŠKD 
T: december 2012 
T: február  2013 
 
T: apríl 2013 

 
 
 
všetci žiaci školy 
 
                                                          
50 žiakov 1. stupňa školy 
                                            
všetci žiaci školy 
 
 

AKTIVITA 7: 
Výtvarná súťaž na tému  
 „ Ako znižujem množstvo 
odpadu na škole 
 
 

zodp. učitelia 
výtvarnej výchovy 
 
T: májl 2013 

Súťaže sa zúčastní 50 % 
žiakov školy. Výstavka 
prác na nástenke na 
prízemí školy 

 

  

AKTIVITA 8: 
Nakupovať potraviny v ŠJ, 
čistiace prostriedky na 
udržiavanie hygieny v 
priestoroch školy vo 

zodp. vedúca ŠJ, 
hospodárska 
zástupkyňa školy 
T: do konca šk. roka 
2013 

Zvýšiť nakupovanie 
potravín a čistiacich 
prostriedkov vo 
veľkoobjemových 

  



väčších alebo vratných 
obaloch 
 
 
 
 
 
 

baleniach o 2 % 

 

AKTIVITA 9: 
Vybudovanie 
kompostoviska na 
likvidáciu biologického 
odpadu v areáli školy -  
 

zodp. koordinátorka 
Hovancová, 
riaditeľka, školník 
T: máj 2013 
 
 
 

Kompostovisko 
 
 

  
 
 

 AKTIVITA 10: 
Pripraviť DVD na tému 
„Čo sme urobili pre 
zníženie odpadu na škole 
za 2 školské roky 
 
 
Premietnutie DVD rodičom 

zodp. koordinátorky 
Hovancová, 
Červená, členovia 
kolégia  
T: jún 2013 
 
 
zodp. koordinátorka  

DVD 
 
 
 
 
 
 
Premietania sa zúčastní 

  



na celoškolskom RZ  
 
 
 
Hovancová, dvaja 
členovia kolégia  
T: október 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 % rodičov 

    

    



    

    

    



    
 


