
Environmentálny akčný plán školy:  

Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, 932 01 Veľký Meder 

 

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA: ODPAD  

pre certifikačné obdobie: 2019/2021 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Naša škola sa zapája už štvrtýkrát do projektu Zelená škola a zapája 

sa aj do ďalších enviromentálnych aktivít. 

Každý rok prichádzajú do našej školy noví žiaci ako prváci, pre 

ktorých je každá téma nová. 

V každej triede, v zborovni, na chodbách a v školskom internáte 

máme nádoby na separovaný zber odpadu. 

Síce máme v každej učebni nádoby na separovaný zber odpadu, ale 

žiaci nie vždy dodržiavajú zásady správnej separácie.  

Vysádzame stromy a staráme sa o zeleň okolo našej školy.  

Vyhlasujeme v každom školskom roku súťaž „Zelená trieda“.  

Realizujeme každý rok zber papiera, batérií, žiariviek a vyradených 

elektrospotrebičov. 

 

 

Množstvo vyprodukovaného odpadu na začiatku certifikačného obdobia: 2 veľké nádoby na komunálny odpad (1000 liter) – odvoz  

dvakrát týždenne 

Množstvo vyprodukovaného odpadu na konci certifikačného obdobia: 

EAP bol konzultovaný s: 

Zuzana Labašová 

 

 

 Dátum konzultácie: 18.36.2020 

25.05.2020 

 

 

 

 

 

 

EAP písomne schválil (uveďte meno pracovníka 

Regionálneho centra, ktorý Váš EAP schválil e-mailom 

alebo listom):  

Zuzana Labašová 

 Dátum schválenia: 05.06.2020 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ciele Aktivity Zodpovedná osoba a termín Indikátor /  

Ukazovateľ úspechu 

Monitoring / 

Postupujeme 

podľa plánu? 

CIEĽ 1:  

Znížiť objem vytvore-

ného komunálneho a 

plastového odpadu 

propagovaním 

separovaného zberu 

a vzdelávacími akti-

vitami minimálne o 5 

percent do 15. mája 

2021. 

 

 
 

AKTIVITA 1 :  

Odborné vzdelávanie 

o programe Zelená škola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T: október – november 2019 

Zodp.: 

aktivisti Zelenej školy  pod 

vedením             Ing. Klaudia 

Kiss, triedni učitelia  

Oboznámenie sa 

s cieľom projektu, výber 

prioritnej témy. 

Informovanie aktivistov a cez 

nich aj žiakov jednotlivých 

tried o náplni programu. 

(Pochopiť logiku metodiky 7 

krokov...) 

 

 

Prosím uviesť počet 

žiakov/tired zapojených do 

aktivity 

 

AKTIVITA 2:  

Recyklujme kreatívne - 

recyklovaním vytvoriť 

predmety každodenného 

použitia. 

 

 

T: marec - jún 2020 

Zodp:  

Triedni učitelia a koordinátor            

projektu ZŠ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Zapojiť všetky triedy.  

 AKTIVITA 3:  

Výstava a burza nápadov 

z recyklovaného materiálu, 

organizovanie „Blšieho trhu“ 

 

T: október – december 2020 

Zodp:  

Triedni učitelia a koordinátor            

projektu ZŠ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Zapojiť všetky triedy 

a učiteľov školy. 

Počet zúčastnených žiakov 

min. 40 a min. 10 učiteľov. 

 



 AKTIVITA 4: 

Deň domácich dobrôt 

Propagovať potraviny 

vyprodukované 

v domácnostiach. Upriamiť 

pozornosť na fakt, že lokálne 

vyprodukované potraviny 

nezaťažujú životné prostredie. 

Na triednickej hodine 

usporiadať piknik – na priknik 

prinesú žiaci so sebou vlastné 

poháre a dbajú na to, aby 

neprodukovali odpad. 

T:  september - december 

2020 

Zodpovední: triedni učitelia 

Zapojiť  min. 50% žiakov 

školy. 

 

 

 AKTIVITA 5: 

Oboznámenie sa s pojmami 

„Food miles“ a „Ekologická 

stopa“ – upriamiť pozornosť 

na otázky: aký má vplyv 

preprava tovaru a naše 

spotrebyteľské zvyky na 

životné prostredie. 

 

 

 

 

 

T: september 2020 - apríl 

2021 

Zodpovední: koordinátor ZŠ, 

triedni učitelia, členovia 

kolégia Zelenej školy, 

učitelia odborných 

ekonomických predmetov, 

POB, PRV a OBN. 

Zapojiť  min. 50% žiakov 

školy. 

 

 

 



 AKTIVITA 6: 

„No waste day“ – 

zorganizovať školskú akciu 

minimálnym odpadom. 

V priebehu dňa sa uskutoční 

diskusia so žiakmi 

a s kolegami o téme: Ako 

preniesť tento pohľad do 

bežného fungovania školy, do 

podnikateľského myslenia a do 

nášho života.  

T: jún 2020 

Zodpovední: koordinátor ZŠ, 

triedni učitelia a aktivisti 

Zelenej školy 

 

Zapojiť žiakov školy. 

 

 

 AKTIVITA 7:  

Realizácia osvetovej akcie - 

rovesnícke vzdelávanie 
Workshop na tému  „Spoznaj 

a chráň“.  

Cieľom osvetovej akcie je 

rozšíriť environmentálne 

povedomie mladej generácie, 

upriamiť pozornosť na dôležitosť 

ochrany životného prostredia, na 

dôležitosť minimalizácie 

a separácie odpadu. Cieľová 

skupina:  deti od útleho veku, 

žiaci okolitých materských a 

základných škôl,  žiaci našej 

školy.tov 

 

 

 

 
 

T: september 2020 – máj 

2021 

Zodpovední: 

aktivisti ZŠ a koordinátor ZŠ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Navštíviť minimálne jednu  

ZŠ a jednu materskú školu. 

Uskutočniť vzdelávaciu 

akciu na tému odpad vo 

vybraných inštitúciách.  

 

 



 

 

AKTIVITA 8: 

Vyčistime mesto 

T.: október 2020 - apríl 2021  

Zodp.: vedenie školy a  Mgr. 

Zoltán Csémi 

 

Zapojiť 5 % žiakov školy. 

Vyčistíme minimálne 3 

chodníky v lesoparku vo 

Veľkom Mederi, likvidácia 

min. jednej ilegálnej skládky. 

 

 

 AKTIVITA 9: 

Vyčistime okolie školy – park 

okolo budovy 

školy,  parkovisko pred 

školou. Úprava 

kompostoviska. 

T.: september 2020,  

apríl - máj 2021 

Zodp.: učitelia ETV 

 

Zapojiť 5 % žiakov školy. 

 

 

 AKTIVITA 10:  

Zorganizovať súťaž 

„Recyklohry“ a „Baterky na 

správnom mieste“. 

Upriamiť pozornosť aj na 

možnosť použitia 

nabýjateľných bateriek. 

T.: v šk. roku 2019/2020 

a 2020/2021 

Zodp.: Mgr. Vojtech Hosszú, 

učitelia odborných 

ekonomických predmetov. 

 

Zapojiť triedne kolektívy – 

minimálne 50 žiakov. 

Pozbierané aspoň 2 zberné 

nádoby vyradených  

elektrozariadení a 30 kg 

bateriek.  

 

 

 



 AKTIVITA 11:  

Zorganizovať exkurziu do 

zberného dvora odpadov vo 

Veľkom Mederi. 

 

T.: v šk. roku 2020/2021  

Zodp.: Ing. Klaudia Kiss 

 

Zapojiť min. 15 žiakov. 

Reportáž vytvorený 

úćatníkmi bude uverejnený 

na webovej stránke školy 

alebo v regionálnej tlači.  

 

 AKTIVITA 12:  

Zorganizovať súťaž v zbere 

papiera   

Súťaž spojíme s diskusiou 

o minimalizácii papierového 

odpadu. Upriamime pozornosť 

na dôležitosť separácie , vďaka 

ktorej získame druhotnú 

surovinu – 1 tona zberového 

papiera zachráni 17 stromov. 

 

T.: október 2019,  

október 2020. 

Zodp.: Mgr. Vojtech Hosszú 

členovia kolégia a triedni 

učitelia 

 

 

 

Zapojiť všetky triedy. 

 

 

 

 

 

 AKTIVITA 13:  

Zapojiť do 

environmentálnych aktivít aj 

sympatizantov školy 
napríklad v  zbere vyradených 

akumulátorov 

a elektrozariadení.  

 

T.: priebežne do mája 2021 

Zodp.: Mgr. Vojtech Hosszú 

 

Každá trieda odovzdá 

minimálne 1 kus väčšieho 

elektrozariadenia.  

 

 AKTIVITA 14:   

Uskutočniť osvetovú akciu: 

kam patrí elektroodpad, jeho 

enviromentálny dopad a  ako 

minimalizovať jeho množstvo. 

 

 

 

 

T.: priebežne do mája 2021 

Zodp.: členovia kolégia  ZŠ 

a triedni učitelia 

 

 

Zapojiť min. 50 % žiakov 

našej školy. 

 



 AKTIVITA 15:   

Pátranie po ilegálnych 

skládkach – identifikovaťa 

zmapovať miesta ilegálnych 

skládok.      

                                     

T.: priebežne do apríla 2021 

Zodp.: aktivisti ZŠ 

a koordinátori ZŠ  

 

 

Zapojiť min. 50 % žiakov 

našej školy.  

 

 AKTIVITA 16: 

Zníženie odpadu v školskej 

jedálni - separovanie 

T:v šk. roku 2021/2022. 

Zodp.: Ing. Klaudia Kiss, 

aktivisti zelenej školy 

a vedúca školskej jedálne 

Pri nákupoch zohľadniť cieľ: 

minimalizovať odpad 

 

 AKTIVITA 17: 

Plagáty na tému: Ako 

správne triediť odpad?  

T:v šk. roku 2021/2022. 

Zodp.: Ing. Klaudia Kiss, 

aktivisti zelenej školy 

a triedni učitelia 

 

Zapojiť min. 20 % žiakov 

našej školy. 

 

 AKTIVITA 18:   

Premietanie filmu „Before 

the flood“  

Beseda o filme.                                          

T:v šk. roku 2021/2022. 

Zodp.: Ing. Klaudia Kiss, 

Mgr. Mónika Tóthová, 

aktivisti zelenej školy 

 

Zapojiť 30 % žiakov našej 

školy. 

 

 


