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Environmentálny akčný plán školy:  Základná škola Škultétyho 1, Nitra 

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:           Odpady        pre certifikačné obdobie:  2016/2018 

Silné stránky Slabé stránky 

Kontajnery na separovaný zber na chodbách školy. V budove školy sú dve školy s vlastnou právnou subjektivitou 
a máme spoločné kontajnery. 

Spolupráca s NKS- zber papiera a PET fliaš. Žiaci nemajú vytvorené návyky na separáciu odpadu.  

Kompostér pri pokusných políčkach. Veľká spotreba kancelárskeho papiera v triedach. 

EAP písomne schválil:  Dátum schválenia:  

Ciele Aktivity Zodpovedná osoba 
a termín 

Indikátor /  
Ukazovateľ úspechu 

Monitoring / 
Postupujeme podľa 

plánu? 

CIEĽ 1: 
Zníženie odpadu jedla 
v školskej jedálni o 2% 
úpravou jedálneho lístka 
do 20. júna 

AKTIVITA 1: Monitoring 
obľúbenosti jedál v školskej 
jedálni u žiakov a učiteľov 
 

zodp.  Mgr. Rebejová     
T:  1.  a  2. februárový          
týždeň 
 

Zapojenie- 2 učitelia 
6 žiaci  

Vedúca jedálne 

Uskutočnené- 2. 
februárový týždeň. 

 AKTIVITA 2: Čítanie 
jedálneho lístka 
s porozumením (odhlásenie 
z obeda) 
 
 

zodp.   Mgr. Lavrincová 
T: Marec – Mesiac knihy 
 
 

Učiteľky SJL 
100žiakov 

 
 

Pracovné listy 
v procese výroby. 



 AKTIVITA 3: „Použime 
zvyšky z chladničky“ na 
vytvorenie vlastného 
receptu (súťaž vo varení na 
Deň Zeme – Akčný deň) 

zodp. Mgr. Rebejová 
T: 21.4. 2017 

2 reprezentanti 
z každej triedy. 

Uskutočnené 22.4.2017 

 AKTIVITA 4: Informačná 
kampaň zameraná na 
potrebu znižovania odpadu 
v školskej jedálni. 

Zodp. Mgr. Lavrincová Nástenka umiestnená 
v školskej jedálni. 

Vyrobená, zatiaľ 
neumiestnená 
nástenka. 

 AKTIVITA 5: Exkurzia do 
sadu Dvory nad Žitavou. 

Zodp. Mgr. Martincová 
(riaditeľka školy) 

Účasť členov kolégia 
a ekologického krúžku 
a dvoch pedagógov. 

26.4. 2017- plánovaná 
akcia. 

CIEĽ 2:  
Zníženie množstva 
komunálneho odpadu 
o 5%. 
Množstvo odpadu v kg za 
október 2017 porovnáme 
s množstvom za rovnaký 
počet dní v mesiaci apríl 
2018 

AKTIVITA 1:  
Bylinkový čaj Zelenej školy 
spojený s ukážkami 
separačných kontajnerov 
a súťažou v triedení. 

zodp. Mgr. Lavrincová, L. 
Lievaj 8.B, Filip Duchoň 8.B 
T: 3.3. 2017 

Účasť všetkých tried 
školy a ich triednych 
učiteľov. 

Uskutočnené 3.3. 2017 

AKTIVITA 2: 
 Odprezentovanie náučnej 
prezentácie o separovanom 
zbere odpadov 
a informovanie žiakov . 

zodp.       
Triedni učitelia 
T: marec 2017 

Spracovaná ppt. 
prezentácia 
a informácia 
o separovanom zbere 
odpadov vo všetkých 
triedach 

Prezentácia 
spracovaná. 

AKTIVITA 3: 
Beseda s pracovníkom NKS 
Nitra na tému nakladanie 
s odpadom v našom meste. 

zodp. Mgr. Peniašková 
T: máj 2017 

Účasť kolégia Zelenej 
školy a žiakov 6.A 
triedy. 

Beseda dohodnutá, 
upresniť termín. 



AKTIVITA 4: 
Čo sa deje s odpadom 
v našej záhrade? Pred 
prázdninami zakopeme do 
jamy vzorky odpadkov a po 
prázdninách zistíme, ktoré 
sa rozložili bez zvyšku. 

zodp. Tr. učitelia 3. ročníka 
T: jún 2017 

Zapojenie žiakov 3. 
ročníka a triednych 
učiteľov. 

 

 
 

AKTIVITA 1:  
 
Monitorovanie odpadu 
v októbri. 

zodp.    Mgr. Lavrincová 
a dobrovoľníci z kolégia.      
T: október 2017 

Zapojenie 2 žiakov 
z každej triedy 
a informovanie 
o výsledku merania. 

 

AKTIVITA 2: 
Tvorivé dielňa. Využitie 
odpadu na hodinách VYV 
 

zodp. Učitelia VYV na1. 
stupni ZŠ      
T: November 2017 

Výstava prác žiakov 
vo vestibule školy 

 

AKTIVITA 3: Súťaž 
o najkrajší „basketbalový 
kôš“. Koše budú slúžiť 
o zvýšenie atraktivity 
separácie papiera a PET 
fliaš v triedach. 

zodp. Triedny Mgr. Dedičová       
T: November 2017 

Umiestnené koše 
v triedach na druhom 
stupni ZŠ. 

 

AKTIVITA 4: 
Výzva: Týždeň textilnej 
vreckovky pre vyučujúcich 
a zamestnancov školy. 

zodp. Mgr. Lavrincová      
T: December 2017 

Zapojenie 20 
dospelých 
zamestnancov. 

 

AKTIVITA 5: 
Výzva: Týždeň desiatej 
v desiatovníku 
a umývateľnej fľaši. 

zodp. Tr. učitelia a žiaci 
1.A,B 
T: február 2018 

 
Zapojenie 50 žiakov . 
 

 

AKTIVITA 6: 
Vytvorenie informačného 
panelu s informáciami 
o čase rozpadu materiálov. 

zodp.  Mgr. Lavrincová 
T:marec 2018 

Informačný panel 
osadený na náučnom 
chodníku v školskej 
záhrade. 

 



 AKTIVITA 7: 
Deň Zeme 

Zodp. Kolégium Zelenej 
školy. 
T: Apríl 2018 

Zapojenie 15 členov 
kolégia Zelenej školy. 

 

AKTIVITA 8: 
Monitorovanie množstva 
odpadu na našej škole. 

Zodp. Mgr. Lavrincová  
T: Posledný aprílový týždeň. 

Zapojenie 2 žiakov 
z každej triede 
a informovanie 
o výsledkoch. 

 

AKTIVITA 9: 
Eko -kódex 

Zodp. Mgr. Dedičová 
a PaedDr. Srnková 
T:Február – Apríl 2018 

Vytvorený EKO- 
kódex 

 

 


