Environmentálny akčný plán školy: Základná škola, Školská 94, Trstené pri Hornáde, 044 11
ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:

odpad

pre certifikačné obdobie: 2015-2017

Silné stránky

Slabé stránky

žiaci školy 1-krát ročne zbierajú odpadky po dedine

v triedach a na chodbách nie sú zavedené koše na separovaný odpad

máme 3 plastové kontajnery (240 l) na plast, papier, sklo

kompostovisko na školskom dvore nie je vo vyhovujúcom stave

máme 6 ks kontajnerov na komunálny odpad

na škole sa nerealizujú aktivity s cieľom opätovného používania materiálov

2-krát do roka (na jar a jeseň) prebieha na škole zber papiera

nepoužívame recyklovaný kancelársky papier

v zborovni, riaditeľni a v počítačovej miestnosti sú krabice na použitý
papier

škola naplní kontajnery na separovaný odpad za 20 dní a odvoz je raz do mesiaca

EAP bol konzultovaný s (uveďte meno konzultanta):

Paulína Urdová

Dátum konzultácie:

26.5.2016

EAP písomne schválil (uveďte meno pracovníka
Regionálneho centra, ktorý Váš EAP schválil e-mailom
alebo listom):

Paulína Urdová

Dátum schválenia:

9.6.2016

Zodpovedná osoba a termín

Indikátor /
Ukazovateľ úspechu

Monitoring /
Postupujeme podľa
plánu?

vytvorený graf
zaznamenávajúci
výsledky prieskumu
v rámci školy
a jednotlivých tried

splnené: október 2016,
graf vytvorený pre 1.
a 2. stupeň,
odprezentovaný
v októbri 2016

Ciele

CIEĽ 1: Znížiť objem
vytvoreného komunálneho
odpadu o 10% do konca
mája 2017

Aktivity

AKTIVITA 1:
zodp. žiacke kolégium, p.
Urobiť prieskum
Jámborová
v jednotlivých triedach
T:máj 2016
s otázkami zameranými na:
„V čom mám zabalenú svoju
desiatu?“

AKTIVITA 2:
zodp. žiacke kolégium, p.
Vyrobiť koše na triedený zber Gomboš, p. Jámborová
odpadu z použitých
T:február – jún 2016
materiálov do tried

9 košov na papier
z krabíc a 9 košov na
plast z letákov
a použitého papiera

AKTIVITA 3:
Zorganizovať na škole Deň
Zeme, v rámci tried vyrobiť
rôzne úžitkové predmety
z odpadového materiálu

zodp. triedni učitelia, žiacke
kolégium, ostaní žiaci školy
T: apríl 2016, 2017

plagát – výzva, 9 tried čiastočne splnené: apríl
2016,
výstava výrobkov

AKTIVITA 4:
Vyrobiť domáci papier

zodp. p. Romanovová
T: február – marec 2016

30 vyrobených
splnené: marec 2016, 30
domácich papierov
letákov Zelenej školy
rozdaných na Dni
rozdaných na Dni
otvorených dverí školy
otvorených dverí

AKTIVITA 5:
Vytvoriť panel so sľubom
planéte s podpismi žiakov
a podpisom potvrdiť náš
záujem nezaťažovať našu
planétu zbytočnými
odpadkami

zodp. p. Romanovová, p.
Jámborová
T: apríl 2016, 2017

sformulovaný výstižný
text obsahujúci – „Môj
sľub planéte“
s podpismi žiakov

AKTIVITA 6:
zodp: p. Bitoóvá, pani
Znížiť množstvo bioodpadu kuchárky, žiaci
zberom jabĺk a orechov
T: september – október 2016
v areáli školy a následne ich
spracovať v školskej jedálni
(napr. pečenie koláčov)

splnené: apríl 2016, 18
vyrobených košov na
plast a papier

splnené: apríl 2017

2 druhy upečených
splnené: október 2016,
koláčov z pripravených z vyzbieraných jabĺk
jabĺk a orechov
upečené 3 druhy
koláčov, rozdané na
popoludní so starými
rodičmi

AKTIVITA 7:
Ušiť z kúskov šiat
jednoduché nákupné tašky

zodp: p. Jámborová, p.
Matúšková, žiacke kolégium
(dievčatá)
T: január - apríl 2017

20 ušitých tašiek

splnené: február 2017:
26 ušitých tašiek

AKTIVITA 8:
Zorganizovať na škole :
„Týždeň bez odpadkov“
a následné vyhodnotenie,
súťaž medzi triedami

zodp. žiacke kolégium, p.
upratovačky, p. Jámborová
T: október 2017

9 zapojených tried ,
víťazná trieda

splnené. apríl 2017, 9
zapojených tried, 2
víťazné zelené triedy

AKTIVITA 9:
zodp.: kolégium, p. Gomboš,
tabuľka s údajmi
splnené: výsledná
Zhotoviť tabuľku o objeme
p. Jámborová
porovnávajúcimi
tabuľka, monitorovanie
vyvezeného komunálneho
T: september 2016 – máj 2017 množstvo vyvezeného prebieha každé 2 týždne
odpadu každé 2 týždne pred
komunálneho odpadu
vyvezením
pred a po zavedení
separovaného zberu
CIEĽ 2:
Propagovať (informačná
kampaň) – separovanie,
minimalizovanie
a opätovné využívanie
odpadu

AKTIVITA 1:
zodp. p. Jámborová, žiacke
Pripraviť rozhlasovú reláciu kolégium
k vyhodnoteniu prieskumu
T: október 2016, január 2017
(„V čom mám zabalenú
desiatu?“) a spropagovať
používanie plastových fliaš
a dóz na viaceré použitia na
zabalenie desiaty +
propagácia na plenárnom
zasadnutí rodičov

2 rozhlasová relácia
a plagát propagujúci
používanie plastových
dóz

čiastočne splnené:
október 2016,
prezentácia o separovaní
odpadu pred celou
školou, apríl 2017- 1
rozhlasová relácia pred
akciou „Týždeň bez
odpadkov“

AKTIVITA 2:
zodp. žiacke kolégium, p.
Pripraviť informačný leták
Jámborová
s pravidlami separovania
T: jún 2016
odpadu, čo patrí do ktorého
koša a rovesníckym učením
vysvetliť spolužiakom tieto
pravidlá

AKTIVITA 3:
zodp. p. Jámborová, žiacke
Rozdať ušité nákupné tašky kolégium
pred potravinami v Trstenom T: apríl 2017
pri Hornáde, zákazníkom
používajúcim plastové tašky

AKTIVITA 4:
Vysvetliť v rámci Dňa Zeme
rovesníckym učením žiakom
materskej školy a I. stupňu
základnej školy význam
a dôležitosť triedenia odpadu
(prezentácia, šokujúce videá,
súťaže)

zodp. p. Bitoóvá, p.
Jámborová, p. Kleščinská,
žiacke kolégium
T: máj 2017

AKTIVITA 5:
Pripraviť akciu „Bazár“
(výmenný obchod alebo
predaj za nízke ceny
nepoužívaných vecí
z domácnosti žiakov)

zodp. p. Romanovová, p.
Jámborová, kolégium
T: december 2017

vytvorených 9
zalaminovaných
letákov o separovaní
odpadu (podľa čísel
a písmen) pre
jednotlivé triedy a ich
nalepenie ku košom

splnené: október 2016:
vytvorených 9 letákov
pripevných na koše na
separovaný zber
v jednotlivých triedach,
informácia o separovaní
bola vysvetlená na
prezentácii o odpade
pred celou školou
pripravený informačný splnené: apríl 2017, 26
stánok Zelenej školy plátenných tašiek
pred potravinami
rozdaných pred
a rozdávanie 20
potravinami +
nákupných tašiek informačné plagáty
„prečo nepoužívať
plastové tašky“
30 detí z materskej
školy, 50 žiakov I.
stupňa ZŠ, 4 žiaci,
ktorí rovesnícky
vzdelávajú

splnené: apríl 2017, 15
žiakov v ZŠ Čaňa, 26
žiakov v ZŠ Ždaňa, 32
žiakov v MŠ Trstené pri
Hornáde, 12 žiakov, ktorí
rovesnícky vzdelávali

zapojených 9 tried, 9 čiastočne splnené:
učitelia, zamestnanci december 2017,
školy
zapojení žiaci 1. – 5. roč.

AKTIVITA 6:
zodp: p. Romanovová, p.
Vytvoriť na školskom dvore Šelepský, kolégium
informačnú tabuľu o dĺžke
T: marec 2017
rozkladu jednotlivých druhov
odpadu
AKTIVITA 7:
Vymaľovať koše resp.
zaviesť nové koše v areáli
školy

zodp: žiacke kolégium, p.
Gomboš, zástupcovia
miestnej samosprávy
T: jún 2016

vytvorená tabuľa

vymaľované 2 už
existujúce koše
v areáli + nové koše

čiastočne splnené: máj
2017, nástenka
umiestnená v interiéri
školy
splnené: jún 2016,
existujúce koše sú
vymaľované

AKTIVITA 8:
zodp: p. Bitoóvá
Zrealizovať premietanie filmu T: november 2017
„Oceán plastov“ o rizikách
používania a nerozumného
nakladania s týmto odpadom

všetkým žiakom školy čiastočne splnené: máj
premietnutý film a
2017, film premietnutý
následné aktivity,
žiakom II. stupňa
diskusia ku filmu
+vypracované pracovné
listy k filmu

AKTIVITA 9:
Napísať slohové práce/
zhotoviť výtvarné práce na
tému : „Sme zavalení
odpadkami“

zodp: učitelia slovenského
jazyka, výtvarnej výchovy
T: september 2017

20 žiakov píše, 40
kreslí, 2 žiacke práce,
4 výtvarné diela
zverejniť v školskom
časopise, na
internetovej stránke
resp. na nástenke

AKTIVITA 10:
Nakresliť ekoobrázky
kriedami na chodník pred
vchodom do školy
a verejnosti ukázať potrebu
separovania odpadu

zodp: učitelia I. stupňa
T: apríl 2017

5 fotografií
nakreslených
ekoobrázkov

splnené: apríl 2016,
2017, 27 žiakov písalo,
46 žiakov kreslilo, 3
slohové a 2 výtvarné
práce umiestnené na
nástenke

splnené: máj 2017, 5
ekoobrázkov na
prístupovom chodníku
pred celoškolským
rodičovským združením
a súťažou Deň Múz

AKTIVITA 11:
Zorganizovať exkurziu do
firmy Kosit

CIEĽ 3:
Realizovať zbierky
nepotrebného, ale
recyklovateľného
materiálu

zodp: p. Jámborová, p.
Romanovová
T: september – december
2016

30 zúčastnených
žiakov

splnené: november
2016, 30 zúčastnených
žiakov

AKTIVITA 12:
zodp.: p. riaditeľka, p.
Ukázať čistením ulíc a
Jámborová
brehov Hornádu od
T: apríl 2016, 2017
odpadkov, ako nám záleží na
čistej obci

9 tried zúčastnených
žiakov, 9 učiteľov

čiastočne splnené: apríl
2016

AKTIVITA 13:
zodp.: žiacke kolégium, p.
Urobiť náhodný prieskum
Jámborová, p. Bitoóvá
v jednotlivých triedach a zistiť T: február 2017
na porovnanie percento
žiakov používajúcich dózy
a trváce nádoby na nápoje

graf pre jednotlivé
čiastočne splnené: apríl
triedy porovnávajúci 2017, prieskum urobený
situáciu pred a po
pri akcii „Týždeň bez
propagácii používania
odpadkov“
trvácnych nádob

AKTIVITA 1:
Pokračovať v pravidelnom
jarnom a jesennom zbere
papiera + vyhodnotenie
medzi triedami

zodp: p. riaditeľka, p. Gomboš
T: jar 2016, 2017, jeseň 2015,
2016

9 tried

splnené: október 2015,
apríl 2016, október 2016,
apríl 2017

AKTIVITA 2:
Zrealizovať na škole zber
starého šatstva za účelom
výroby plátenných tašiek

zodp: p. Jámborová, p.
Matúšková, žiacke kolégium
(dievčatá)
T: september – december
2017

9 tried

čiastočne splnené:
december 2016, zber
prebehol medzi žiakmi
kolégia

AKTIVITA 3:
zodp: kolégium, rodičia,
Zozbierať vrchnáky
učitelia, zamestnanci školy
z plastových fliaš, plastové T: marec – apríl 2016
nádoby od masla, papierové
rolky potrebné na výrobu

9 zapojených tried, 11 splnené: marec- apríl
učiteľov
2016, vyzbierané
materiály boli použité pri
výrobe predmetov
z odpadov na Dni Zeme

vecí z odpadu

AKTIVITA 4:
Uskutočniť na škole zber
starých paliet a pneumatík

zodp: p. riaditeľka, p. Timuľak,
rodičia, kolégium
T: máj – 2016, marec 2017

3 vyrobené lavičky
z paliet + opravené
kompostovisko

Aktivita 1: Natočiťvideo zamerané na motiváciu k separovaniu odpadu na našej škole
Zodp.: p.uč. Jámborová, žiačky 8. ročníka T: september 2016
Indikátor: natočené video, video odprezentované pred celou školou
Monitoring: splnené: september – október 2016, https://www.youtube.com/watch?v=gWeKDq4yM6A
Aktivita 2: Zapožičaná výstava o odpade od organizácie Priatelia Zeme
Zodp.: p. uč. Jámborová, pani riaditeľka Olexová
Indikátor: z nových informácií z plagátov na výstave vytvorená nástenka s myšlienkami žiakov
Monitoring: splnené: november 2016, nástenka s myšlienkami žiakov o odpade
Aktivita 3: Koncert z príležitosti Dňa vody, umelecká agentúra H.A.N. art
Zodp.: p. uč.Jámborová
Indikátor: 9 tried
Monitoring: splnené: marec 2017, zúčastnených 9 tried
Aktivita 4: Výroba 12 ekoplagátov o odpade
Zodp.: p.uč. Jámborová, žiacke kolégium
Indikátor: 12 ekoplagátov použitých pri kvíze pri rovesníckom vzdelávaní na susedných školách
Monitoring: splnené: február – marec 2017, 12 ekoplagátov, 2 ZŠ a 1 MŠ
Aktivita 5: Výučbový program s p. Urdovou –Triedenie odpadu s Naturpackom
Zodp.: p.uč.Romanovová, p.uč. Jámborová

čiastočne splnené: máj
2016, z paliet sa vyrába
plot, 3-4 lavičky,
kompostovisko nebolo
ešte opravené

Indikátor: 16 zúčastnených žiakov
Monitoring: splnené: september 2016, 16 žiakov na výučbovom programe
Aktivita 6: Výučbový program s p. Urdovou –„Človeče, zamysli sa.“
Zodp.: p.uč.Romanovová, p.uč. Jámborová
Indikátor: 18 zúčastnených žiakov
Monitoring: splnené: marec 2017, 18 žiakov na výučbovom programe

