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Environmentálny akčný plán školy:  Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:            odpad             pre certifikačné obdobie:  2011 - 2013 

Ciele Aktivity Zodpovedná osoba a 
termín 

Indikátor / 
Ukazovateľ úspechu 

CIEĽ 1:  
Do 31.5.2013 znížiť na škole množstvo komunálneho 
odpadu o 60%. 

AKTIVITA 1: 
Plnenie podmienok 
certifikácie ZŠ. 

zodp.: 
Alžbeta Hajnalová 
T: T:1.9.2011-30.6.2013 
 

 Fotodokumentácia 
čiastkových aktivít 

 Zostavenie kolégia. 
 

zodp.: 
Alžbeta Hajnalová 
T: do 15.10. 2011 
 

 Zoznam členov kolégia 
zverejnený na nástenke 
ZŠ 

Monitoring / 
Postupujeme podľa 

plánu? 

Vypracovanie EA a výber 
prioritnej témy. 

zodp.: 
Alžbeta Hajnalová 
T: do 15.12. 2011 
 

 Výsledky EA zverejnené 
na 
http://gymsahy.edupage.org 

 

Vypracovanie EAP. 
 

zodp.: 
Alžbeta Hajnalová 
T: do 31.1. 2012 
 

 Vypracovaný a schválený 
EAP 

 

Monitoring a hodnotenie 
plnenia EAP. 

zodp.: 
Alžbeta Hajnalová 
T:1.10.2011-30.6.2013 
 

 Vyhodnotenie všetkých aktivít je 
zapísané v internej prílohe EAP a 
tiež zverejnené na 
http://gymsahy.edupage.org  

 

 

AKTIVITA 2:  
Informačná kampaň 
o dôležitosti nevytvárania a 
separovania odpadu. 
 

zodp.: 
Alžbeta Hajnalová 
T: 1.1.2012-30.6.2013 
 

 Fotodokumentácia 
čiastkových aktivít  
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Vytvorenie nástenky Zelenej 
školy, ktorá bude informovať 
o aktuálnom plnení EAP. 
 

zodp.: 
Lucia Petková 
T: 1.11.2011-15.3.2013 
 

 Na 1. poschodí je 
nástenka Zelenej školy 

 

Vytvorenie letáku, ktorý 
poskytne základné informácie 
o programe Zelená škola 
a tiež o téme ODPAD, ktorá 
bol a vybraná ako prioritná. 

zodp.: 
Simona Mináriková 
T:15.-30.2.2012 
 

 Leták je k dispozícii 
v elektronickej prílohe 

 

Vyvesenie informačného 
letáku na vchodoch do školy. 

zodp.: 
Simona Mináriková 
T:15.-30.2.2012 

 Informačný leták na 
vchodoch do školy a na 
nástenke ZŠ 

 

Vytvorenie a prezentácia 
základných informácií 
o programe Zelená škola 
a o téme ODPAD, ako priorite 
pre súčasné certifikačné 
obdobie, prezentovaná 
členmi kolégia na triednických 
hodinách. 

zodp.: 
 Andrea Mihalovičová 
T:1.2.-31.3. 2012 
 

 Členovia kolégia 
realizovali prezentáciu 
v každej triede v rámci 
triednickej hodiny 

 Zápis v triednej knihe 

 

Zverejnenie informácií 
o programe Zelená škola na 
školskom webe. 

zodp.: 
Alžbeta Hajnalová 
T:1.10.2011-30.6.2013 

 Banner Zelená škola na 
webstránkach školy. 

 Informácie o plnení EAP-
u sú zverejnené na 
http://gymsahy.edupage.org 

 a link na informácie 
o plnení EAP-u na 
http://www.gymsahy.sk  

 

Zverejnenie informácií 
o možnostiach a dôležitosti 
separovaného zberu odpadu 
na školskom webe.  

zodp.: 
Alžbeta Hajnalová 
T:1.-31.3.2012 

 Informácie na 
http://gymsahy.edupage.org 
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Vypracovanie a odoslanie 
newslettera o plnení EAP. 
 

zodp.: 
Lucia Petková 
T:štvrťročne (od 31.3.2012) 

 Newsletter kolégia 
odoslaný na e-mailové 
adresy žiakov každý 
štvrťrok. 

 Newsletter kolégia 
odoslaný na e-mailové 
adresy zamestnancov 
školy každý štvrťrok. 

 

Napísať a uverejniť článok 
v regionálnych novinách 
o činnosti Zelenej školy na 
našom gymnáziu. 

zodp.: 
Lucia Petková 
T:31.3.2012-31.3.2013 

 Najmenej tri články 
uverejnené v 
regionálnych novinách 
(výtlačky novín) počas 
certifikačného obdobia. 

 

„Akadémia odpadu“ 
Prezentácia prác žiakov 
s tematikou odpadu. 

zodp.: 
Dominik Belica 
T:1.-31.3.2013 

 Najmenej jeden žiak 
z každej triedy 
odprezentoval svoju 
prácu. 

 Akadémiu zhliadlo 
najmenej 50% žiakov. 

 

AKTIVITA 3: 
Vytvorenie podmienok na 
separovanie odpadu na 
škole. 

zodp.: 
Renata Uhlárová 
T:1.2.2012-31.2.2013 
 

 Fotodokumentácia 
čiastkových aktivít 

 

„Prízemie bez PETfliaš“ 
Vytvorenie zberných miest 
pre PETfľaše na prízemí. 

zodp.: 
David Záchenský 
T:1.3.2012-31.3.2012 

 Pri bufete, na chodbe 
a pri telocvični sú nádoby 
na PETfľaše 

 

„Zelená hliadka“  
Triedne hliadky, zodpovedné 
za kontrolu separovania 
odpadu v triedach a vedenie 
štatistiky. 

zodp.: 
Richard Bratinka 
T:1.4.2012-30.6.2013 

 Tabuľka výsledkov práce 
zelenej hliadky (ďalej len 
ZH) zverejnená na 
nástenke ZŠ 
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Súťaž tried o najlepšiu 
nástenku s témou „Aj my 
znižujeme množstvo odpadu“. 

zodp.: 
David Záchenský 
T:1.-31.3.2012 

 V každej triede je 
nástenka s odpadovou 
tematikou 

 Vyhodnotenie súťaže je 
zverejnené v tabuľke ZH 
na nástenke Zelenej školy 

 

Súťaž tried vo výrobe nádob 
na triedenie odpadu. 

zodp.: 
Renata Uhlárová 
T:1.-30.4.2012 

 V každej triede sú nádoby 
na separovanie odpadu 

 Vyhodnotenie súťaže je 
zverejnené v tabuľke ZH 
na nástenke Zelenej školy 

 

Videoprojekcia s tematikou 
produkcie odpadu spojená 
s diskusiou na tému odpad. 

zodp.: 
Simona Mináriková 
T:15.3.-15.4.2012 

 Videoprojekcie sa 
zúčastnilo 60% žiakov 
školy 

 

„Upracme si pred vlastným 
prahom“ 
Zber a vyseparovanie odpadu 
v okolí školy pri príležitosti 
Svetového dňa Zeme (22.4.).  

zodp.: 
Renata Uhlárová 
T:1.-30.4.2012 

 Upratovania sa zúčastnilo 
60% žiakov školy 

 

„Doma je nám na nič“ – zber 
starého papiera. 

zodp.: 
Roman Slušný 
T:1.-28.2.2013 

 V škole sa vyzbieralo 
najmenej 500kg papiera 

 

„Nekupujem odpad“  
Diskusné fórum na tému 
rozumný spotrebiteľ (v 
súvislosti s minimalizáciou 
produkcie odpadu). 

zodp.: 
Alžbeta Hajnalová 
T:1.-30.11.2012 

 Diskusného fóra sa 
zúčastnilo 50% žiakov 
školy 

 

AKTIVITA 4: 
Workshopy na sekundárne 
využitie odpadu. 

zodp.: 
Alžbeta Hajnalová 
T:1.9.-15.12.2012 

 Fotodokumentácia 
čiastkových aktivít 

 Workshopov sa 
zúčastnilo najmenej 10% 
žiakov školy a 10% 
zamestnancov školy 
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„Ja separujem“ výtvarná 
súťaž 

zodp.: 
Simona Mináriková 
T:1.-30.11.2012 

 Tri najlepšie výtvarné 
práce sú namaľované na 
oknách chodby do 
telocvične 

 

„Vlastný kompost je 
najlacnejší“  
Zber trávy a lístia  v areály 
školy spojený s tvorbou 
školského kompostoviska. 

zodp.: 
Alžbeta Hajnalová 
T:15.9.-15.11.2012 

 Na školskom dvore máme 
zriadené kompostovisko 

 

„Zo starého nový“ – výroba 
pohľadníc z vlastnoručne 
recyklovaného papiera 

zodp.: 
Alžbeta Hajnalová 
T:1.-30.11.2012 

 Riaditeľka školy zaslala 
partnerom a priateľom 
školy Vianočné 
pohľadnice z ručne 
recyklovaného papiera 

 Pohľadnica doručená do 
Centra environmentálnej 
a etickej výchovy Živica 

 

„Ztričkarohožka“ – výroba 
predložiek zo starého textilu 

zodp.: 
Simona Mináriková 
T:1.-30.9.2012 

 Tri hotové predložky 
umiestnené v škole 

 

„Krása z odpadu“  
Výroba dekorácií z PET fliaš 
vyseparovaných na škole. 

zodp.: 
Alžbeta Hajnalová 
T:1.-15.12.2012 

 Hotové výrobky 
a dekorácie umiestnené 
v priestoroch školy 

 

AKTIVITA 5:  
Zaradenie témy ODPAD do 
školského vzdelávacieho 
programu a do tematických 
výchovno-vzdelávacích 
plánov (ďalej len TVVP) 
učiteľov. 

zodp.: 
Tatiana Wenclová 
T:1.6.-30.9.2012 

 ODPAD je v školskom 
vzdelávacom programe 
zaradený ako prierezová 
téma 

 Každý učiteľ má v TVVP 
zaradenú prierezovú 
tému odpad v každej 
triede najmenej na jednej 
hodine 
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AKTIVITA 6: 
Prerokovať možnosti 
platenia za komunálny 
odpad so zástupcami 
mesta. 

zodp.: 
Simona Mináriková 
T:1.6.-1.9.2012 

 Fotodokumentácia 
 Písomný zápis z 

rokovania 

 

AKTIVITA 7: 
Sformovanie EKOKÓDEX-u 
školy. 

zodp.: 
Alžbeta Hajnalová 
T:1.2.-31.3.2013 

 Fotodokumentácia 
čiastkových aktivít 

 

Vyhodnotenie súťaží tried 
v rámci témy odpad. 

zodp.: 
Roman Slušný 
T:15.-28.2.2013 

 Zverejnenie výsledkov na 
nástenke ZŠ a na 
http://gymsahy.edupage.org 

 

„Vyjadri svoj ekokódex“ – 
súťaž tried o najlepšie 
výtvarné stvárnenie 
ekokódexu. 

zodp.: 
Lucia Petková 
T:1.-28.2.2013 

 Expozícia výtvarného 
stvárnenia ekokódexu 
v priestoroch školy 

 

„Definuj svoj ekokódex“ – 
súťaž tried 

zodp.: 
Richar Bratinka 
T:1.-15.3.2013 

 Ekokódexy tried 
zverejnené na triednych 
nástenkách 

 

Sformovanie ekokódexu školy 
Vytvorenie ekokódexu školy 
vychádzajúc z výsledkov 
súťaže tried. 

zodp.: 
Alžbeta Hajnalová 
T:15.-31.3.2013 

 Ekokódex zverejnený na 
nástenke ZŠ 

 Ekokódex zverejnený na 
http://gymsahy.edupage.org 

 

 
 
 


