
Environmentálny akčný plán školy:  ZŠ Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany 

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA: Odpad           pre certifikačné obdobie:  2012 – 2014 

EAP bol konzultovaný s (uveďte meno 
konzultanta): 

Jozef Kudla,   
Katarína Hulinová 

Dátum konzultácie: 28.1.2013 

EAP písomne schválil (uveďte meno 
pracovníka Regionálneho centra, ktorý Váš 

EAP schválil e-mailom alebo listom): 
Katarína Hulinová Dátum schválenia: 20.6.2013 

Ciele Aktivity 
Zodpovedná osoba a 

termín 
Indikátor/ 

Ukazovateľ úspechu 
Monitoring/ Postupujeme 

podľa plánu? 

CIEĽ 1:  
Do 31.5.2014 
znížiť na škole 
množstvo 
komunálneho 
odpadu o 10%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTIVITA 1:  
Pripravíme informačnú 
kampaň o separácii 
odpadu na škole: 
 informačné letáky 

do tried 
 vytvorenie 

nástenky 
o minimalizácii 
tvorby odpadu 

 zverejnenie 
informácií 
o programe Zelená 
škola na školskom 
webe 

  „Akadémia 
odpadu“ – 
prezentácia prác 
žiakov s tematikou 
odpadu 

zodp.: RNDr. Viera Glosová 
           Mgr. Soňa Holbayová 
           členovia kolégia 
 
T: 1.1.2013 - 30.6.─2013 

 
vytvorenie info letáčikov 
 
zverejnenie informácií 
o programe Zelená škola na 
rodičovských združeniach, na 
školskej nástenke, 
a na školskej stránke 
  
www.tribecskato.edu.sk 

 
Zrealizované 
 
 vytvorili sme info letáčiky 

a nástenky o minimalizácii 
tvorby odpadu 
 

 zverejnili sme informácie 
o programe Zelená škola  
 

 prezentovali sme práce 
žiakov s tematikou 
odpadu 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTIVITA 2: 
zmapovanie chýbajúcich 
košov na papier a plasty 
v celej škole (32 tried) 
 
vytvorenie košov na 
bioodpad 
 

 
 
 
 
 
 

zodp.: RNDr. Viera Glosová 
           Mgr. Soňa Holbayová   
           členovia kolégia 
 
 
T: 1.3.2013 – 30.3.2013 

zverejnené informácie na 
nástenke a web stránke školy 

zrealizované 
 
 zmapovali sme koše na 

papier a plasty v celej 
škole a identifikovali 
chýbajúce/ poškodené 
koše 

AKTIVITA 3: 
Vyhlásenie triedenia 
odpadu 

zodp.: RNDr. Viera Glosová 
           Mgr. Soňa Holbayová   
           učitelia TECH 
           členovia kolégia 
 
T: 1.4.2013 - 31.5.2013 
 

výsledky vyhlásené 
v školskom rozhlase, na 
nástenke a web stránke školy 

zrealizované 
 

 výsledky boli vyhlásené 
v školskom rozhlase 

AKTIVITA 4: 
Umiestnenie košov na 
plasty, papier a bioodpad 

zodp.: RNDr. Viera Glosová 
           Mgr. Soňa Holbayová   
           členovia kolégia 
 
T: 1.4.2013 – 30.6.2013 
    1.9.2013 – 31.12.2013 
 

doplnenie košov na papier 
a plasty – do každej triedy (32 
tried) 
 
dať na každé  
poschodie po 1 koši na 
bioodpad 
 
 

zrealizované 
 

 podopĺňali sme chýbajúce 
koše na papier a plasty do 
každej triedy 

AKTIVITA 5: Zavedenie 
hliadok- „Zelená hliadka“ , 
zodpovedné za 
separovanie odpadu v 
triedach 

zodp.: RNDr. Viera Glosová 
           Mgr. Soňa Holbayová   
            
 
T: 1.3.2013 – 30.6.2014 
 

papier, plasty, bioodpad – 1x 
týždenne záznam 
 
zverejnenie bodovania na 
nástenke 

zrealizované 
 zaviedli sme hliadky 

zodpovedné za 
separovanie odpadu v 
triedach 



 
 
 
 

AKTIVITA 6:  
Tvorivé dielne – tvorba 
z odpadového materiálu 
 výroba pelieškov 

zo starého 
oblečenia pre 
domácich 
miláčikov 

 tvorba príšeriek  z 
PET fliaš, 
igelitových tašiek, 
plechoviek.... 

 
 

zodp.: Mgr. Soňa Holbayová 
           učitelia I. stupňa ZŠ  
       
T:  1.4.2013 – 30.4.2013 

 

každá trieda z 1. stupňa (14 
tried) zhotoví jeden produkt 
z odpadového materiálu 
 
zhotovené výtvory vystavia – 
výzdoba priestorov školy 
 
fotodokumentácia 

zrealizované 
 

 žiaci našej školy 
zhotovovali produkty 
z odpadového materiálu 

 zhotovené produkty boli 
vystavené v priestoroch 
školy 

 
 

AKTIVITA 7: 
Súťaž tried o najlepšiu 
nástenku s témou: „Aj my 
znižujeme množstvo 
odpadu“ 
 v každej triede 

bude nástenka 
s odpadovou 
tematikou 

 súťaž bude 
vyhodnotená 
a víťazná trieda 
odmenená 

zodp.: Mgr. Soňa Holbayová 
           triedni učitelia I. a II.   
           stupňa ZŠ     
           členovia kolégia 
 
 
T:  1.5.2013 – 15.6.2013 

 
14 násteniek s informáciami 
o triedení odpadu 
 
vyhodnotenie 
 
fotodokumentácia 

zrealizované 
 

 prebehla súťaž 
o najlepšiu nástenku 
s tematikou  znižovania 
odpadu 

AKTIVITA 8: 
Zrealizovať výtvarnú súťaž 
o najkreatívnejší plagát na 
tému „Prečo triediť 
odpad?“ 

zodp.: RNDr. Viera Glosová 
           Mgr. Soňa Holbayová 
           Učitelia VYV 
T:  1.10.2013 – 30.11.2013 

16 zapojených tried 
 
výsledky vyhlásené 
v školskom rozhlase, na 
nástenke a web stránke školy  
 

zrealizované 
 

 prebehla výtvarná súťaž 
o najkreatívnejší plagát 
s tematikou triedenia 
odpadu 



fotodokumentácia  výsledky súťaže boli 
vyhlásené v školskom 
rozhlase a víťazi boli 
odmenení 

AKTIVITA 9: 
Pripraviť zber druhotných 
surovín 
 zber papiera 
 zber tetrapakov 

zodp.: RNDr. Viera Glosová 
           Mgr. Soňa Holbayová 
           p. školník 
T:  1.11.2013 – 30.06.2014 

vyhodnotenie zberu 
druhotných surovín 
a uverejnenie výsledkov 
v školskom médiu 
  
fotodokumentácia 

zrealizované 
 

 na škole prebehol zber 
druhotných surovín 

Aktivita 10: 
Zabezpečiť zber bateriek 
– Zbierame baterky 

zodp.: RNDr. Viera Glosová 
           Mgr. Soňa Holbayová 
           p. školník 
T:  1.11.2013 – 30.06.2014 

1x mesačne zápis na 
nástenke školy/ trieda 

zrealizované 
 bol zabezpečený zber 

bateriek 

Aktivita 11: 
Zber trávy a lístia v areály 
školy spojený s tvorbou 
školského kompostoviska 

zodp.: RNDr. Viera Glosová 
           Mgr. Soňa Holbayová 
           p. školník 
           učitelia TECH 
           členovia kolégia 
 
T:  15.4.2014 – 31.05.2014 

1 funkčné kompostovisko 
 
vyhrabanie celej zatrávnenej 
plochy

 

 

40 zúčastnených  
žiakov 2. stupňa 
 
fotodokumentácia 

zrealizované 
 

 p. školník nám zhotovil 
kompostovisko 

 vyhrabali sme celú 
zatrávnenú plochu školy 

Aktivita 12:  
Zorganizovať exkurziu: 
Dotrieďovací dvor 

zodp.: RNDr. Viera Glosová 
           Mgr. Soňa Holbayová 
T:  1.5.2014 – 31.05.2014 

30 zúčastnených žiakov 1. a 2. 
stupňa 
 
fotodokumentácia 

zrealizované 
 bola zorganizovaná 

exkurzia 

Aktivita 13: 
Zmapovať čierne skládky 
v okolí školy a navrhnúť 
riešenia na ich 
odstránenie 

zodp.: RNDr. Viera Glosová 
           Mgr. Soňa Holbayová 
           členovia kolégia 
 
 

zaznamenávanie čiernych 
skládok  
 
vytvorenie PowerPoint 
prezentácie 

zrealizované 
 

 žiaci II. stupňa zmapovali 
čierne skládky 

 vytvorili PowerPointovú 



T:  priebežne počas 
školského roka 2013/ 2014 

 
fotografie skládok 

prezentáciu 

AKTIVITA 14: 
Pokus: „Čo sa deje 
s odpadom v zemi?“ – 
igelitové vrecko, ohryzok, 
drevo, plast...... 

zodp.: RNDr. Viera Glosová 
           Mgr. Soňa Holbayová 
T:  priebežne počas 
školského roka 2013/ 2014 

fotodokumentácia  
zrealizované 

 

CIEĽ 2:  
Spolupráca 
s organizáciami, 
inštitúciami a 
verejnosťou 

AKTIVITA 1:  
Vedia ľudia správne 
separovať? 

 
Prezentácia starších 
žiakov mladším 
 ako správne 

vytriediť odpad 
 aký význam má 

separovanie 
odpadu 

 pravidlá 
separovaného 
odpadu – formou 
hry 

 

zodp.: RNDr. Viera Glosová  
           učitelia BIO     
           členovia kolégia 
 
 
   
T: 1.3.2013 – 31.3.2013 

3 prezentácie  
 
fotodokumentácia 

zrealizované 
 

 žiaci II. stupňa informovali 
formou prezentácií 
mladších žiakov : 

a) ako správne triediť 
odpad 

b) o význame a 
pravidlách 
separovaného 
odpadu 

AKTIVITA 2: 
Ako sa ďalej spracováva 
separovaný odpad? 

 
Stretnutie s predstaviteľmi 
sekcie ŽP MsÚ na ZŠ  

zodp.: RNDr. Viera Glosová  
           učitelia BIO a CHE     
T: 1.4.2013 – 30.4.2013 

fotodokumentácia zrealizované 
 
 prebehla beseda 

s predstaviteľmi sekcie ŽP 
MsÚ 



AKTIVITA 3:  
Beseda : Rezervy mesta 
Topoľčany (sekcia ŽP) 

zodp.: RNDr. Viera Glosová  
T: máj 2013 

beseda formou dialógu medzi 
predstaviteľmi sekcie ŽP MsÚ 
a žiakmi našej školy 
 
fotodokumentácia 
 
 
 

 žiaci sa aktívne zapájali 
do dialógu 
s predstaviteľmi ŽP MsÚ 
a sami spracovali tému 
„Má mesto Topoľčany 
investovať do nákupu 
LED verejného 
osvetlenia?“ formou 
PowerPointovej 
prezentácie 

  
 
 
 


