
Environmentálny akčný plán školy:  Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:            Odpad, Zeleň            pre certifikačné obdobie:  2015/2016 

Silné stránky Slabé stránky 

Separujeme odpad Veľa odpadu 

Celoročne zbierame tetrapaky a staré batérie Odpad znova nepoužívame 

Dvakrát ročne zbierame starý papier Chýba separovanie bioodpadu 

V areály školy máme interaktívne jazierko Obnova zelene 

  

EAP písomne schválil (uveďte meno konzulanta, alebo 
pracovníka Regionálneho centra, ktorý Váš EAP schválil e-

mailom): Daša Struhárová 

 Dátum schválenia: 4.1.2016 

Ciele Aktivity Zodpovedná osoba a 
termín 

Indikátor /  
Ukazovateľ úspechu 

Monitoring / 
Postupujeme podľa 

plánu? 

CIEĽ 1: Prioritný 
cieľ 
Do 27.6.2016 znížiť 
na škole množstvo 
komunálneho 
odpadu o 10%. 

AKTIVITA 1:  
Vytvorenie nástenky Zelenej školy, ktorá bude 
informovať o aktuálnom plnení EAP. 
Vytvorenie letáku, ktorý poskytne základné informácie 
o programe Zelená škola a tiež o téme ODPAD, ktorá 
bola vybraná ako prioritná. 

Zverejnenie informácií o programe Zelená škola na 

školskom webe. 

 zodp. 
M.Žigová – koordinátor 
K.Tusková - referentka 

T: celoročne 

zodp.       
T: 

fotodokumentácia  
aktualizovaná webová 

stránka školy 

 

AKTIVITA 2: 
Vytvorenie podmienok na separovanie odpadu na 
škole 
„Zelená hliadka“   - triedne hliadky, zodpovedné 
za kontrolu separovania odpadu v triedach.  
 
 

 

zodp  

M.Žigová – koordinátor 
L.Bujdoš –školník 
E.Oláhová-upratovačka 
T: celoročne 

fotodokumentácia  

AKTIVITA 3:  
Pripraviť zber druhotných surovín - zber starého papiera 
– účasť na projekte Úsmev pre strom (leták, informácie) 

zodp.  
M.Žigová – koordinátor 
L.Bujdoš –školník 

T: dvakrát  ročne 

fotodokumentácia, 
informácie na web, nazbierať 
10 ton starého papiera 

 



 AKTIVITA 4:  
Pripraviť zber druhotných surovín 
 -zber tetrapakových obalov od mlieka a džúsov  
 

zodp.  
M.Žigová – koordinátor 
L.Bujdoš –školník 

T: celoročne 

fotodokumentácia, 
informácie na web, nazbierať 
300 kg  tetrapakových 
obalov 

 

AKTIVITA 5:  
Pripraviť zber druhotných surovín 
-zber starých batérií 
 

zodp.  
M.Žigová – koordinátor 
L.Bujdoš –školník 

T: celoročne 

fotodokumentácia, 
informácie na web, nazbierať 
50 kg starých batérií 

 

AKTIVITA 5:  
Zber oblečenia, hračiek v spolupráci s Územnou 
organizáciou Fénix Trnovec nad Váhom 

 

zodp. 
K.Tusková -referentka 
T: november 2015 

fotodokumentácia, 
informácie na web, 
odovzdanie šatstva a hračiek 
do Domova sociálnych 
služieb Kreatív pre deti 
a dospelých Klasov, zapojiť 
100 žiakov 

 

AKTIVITA 5:  
„Vlastný kompost je najlacnejší“. Zber trávy a lístia 
v areály školy spojený s tvorbou školského 
kompostoviska.  
Zaviesť a organizačne zabezpečiť separovanie 
bioodpadu v jedálni.  

zodp.  
G.Melegová – rodič, 
zamestnankyňa OÚ Trnovec 
nad Váhom 
K.Lencsésová- vedúca 
škol.jedálne 
L.Bujdoš - školník 

T: priebežne 

fotodokumentácia  

AKTIVITA 6:  
Monitorovať vznik čiernych skládok v okolí a ich 
likvidácia v spolupráci s OÚ Trnovec nad Váhom v rámci 
akcie Vyčistime si Slovensko. 

zodp.   
G.Melegová – rodič, 
zamestnankyňa OÚ Trnovec 
nad Váhom 
M.Žigová - koordinátor 

T: apríl 2016  

fotodokumentácia, tri 
zlikvidované čierne skládky 

 

AKTIVITA 7:  
Zorganizovať exkurziu: Firma Kuruc Company Šurany- 
spracovanie tetrapakov 

zodp.   
T.Srňáneková-riaditeľka 
školy 

T:máj 2016   
 

30 zúčastnených žiakov 
 I.+ II.stupňa 

 

AKTIVITA 8:  
Zorganizovať exkurziu: General Plastic s. r. o., Kolárovo- 
spracovanie plastových fliaš 

zodp.   
T.Srňáneková-riaditeľka 
školy 

T:jún 2016   
 

30 zúčastnených žiakov 
 I.+ II.stupňa 

 



 

CIEĽ 2:  
Zvýšiť biodiverzitu 
školského pozemku 
pridaním nových 
prvkov.  
Do 27.6.2016 
vysadiť 15 nových 
druhov. 

AKTIVITA 1:  
Vysadiť dreviny v areáli školy – Zasaď strom-Park 
Harmony- účasť na projekte Úsmev pre strom (leták, 
informácie) 
 

 
 

zodp.    
G.Melegová – rodič, 
zamestnankyňa OÚ Trnovec 
nad Váhom 
M.Žigová – koordinátor 
L.Bujdoš - školník 

T:  marec- apríl 2016       
 

vysadenie10 drevín  

AKTIVITA 2: 
Vysadiť  nové rastliny do skalky  pri budove telocvične. 

 

zodp. 
 M.Žigová – koordinátor 
L.Bujdoš - školník 

         
T: apríl – máj 2016       

vysadenie 5  nových druhov 
trvaliek do skalky 

 

AKTIVITA 3: 
Vytvoriť náučný chodník „Poznávame listnaté a ihličnaté 
dreviny“ v areáli školy. 

zodp.      
G.Melegová – rodič, 
zamestnankyňa OÚ Trnovec 
nad Váhom 
M.Žigová – koordinátor 
L.Bujdoš - školník 

T: máj 2016       

10 označených druhov 
drevín v školskom areáli 

 


