Environmentálny akčný plán školy:
ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:

Odpad

Základná škola, Holíčska 50, Bratislava

pre certifikačné obdobie: 2017/2018 – 2018/2019

Silné stránky

Slabé stránky

Triedenie niektorých zložiek odpadov
Nie je zavedená separácia niektorých surovín
Záujem žiakov o zlepšenie životného prostredia našej školy
V škole vzniká veľa odpadu a netriedi sa dôsledne
EAP písomne schválil (uveďte meno konzulanta, alebo
Katarína Lepešková
Dátum schválenia:
28.6 2018
pracovníka Regionálneho centra, ktorý Váš EAP schválil emailom):
Ciele
Aktivity
Zodpovedná osoba a termín
Indikátor /
Monitoring /
Ukazovateľ úspechu
Postupujeme podľa
plánu?
AKTIVITA 1: Vrstovnícke
zodp. Žiaci 7.A a 8.B
V triedach 2. až 6.
Vrstovnícke vyučovanie
Zníženie tvorby
vyučovanie k téme
T: máj 2018 a september 2019
ročníka sa zrealizuje
sa realizovalo vo
komunálneho odpadu
separovania a recyklácie
vrstovnícke vyučovanie všetkých triedach 2. až
v škole o 20% a tvorby
8.ročníka
Vyrobia
sa
alebo
získajú
celkového odpadu o 5%
AKTIVITA 2:
zodp. P. Greschnerová
Koše na papier a plasty
sa koše na papier
do konca školského roku
Koše na papier a plasty
T: do marca 2018
sú vo všetkých triedach
a plasty do každej triedy
2018/2019
v každej triede
AKTIVITA 3:
Školská hliadka

zodp. Členovia Kolégia z 5.A
a 5.B triedy
T: priebežne týždenne

Členovia hliadky
v týždenných intervaloch
dohliadnu na
dodržiavanie triedenia

AKTIVITA 7.: Spolupráca
s OLO a EKOway –
separovanie plastových fliaš
a papiera, zamerať sa na
triedenie odpadu vzniknutého
v škole

zodp. p. Lehuta, 8.B
T: priebežne, raz týždenne
kontrola stavu zberu

Žiaci raz týždenne
zozbierajú plastové
fľaše zo stojanov na
chodbách a kontrolujú
boxy na papier

V školskom roku
2017/2018 fungovala
Školská hliadka na
týždennej báze
Realizovalo sa

AKTIVITA 4: Spolupráca
s Asekol – separovanie
elektroniky a malých batérií,
najmä odpad vzniknutý
v škole, sprievodné súťaže
AKTIVITA 5: Infostánok
o odpadoch a možnostiach
ako ich tvoriť čo najmenej

zodp. p. Polčicová
T: priebežne, raz mesačne
kontrola stavu zberu
zodp. p. Greschnerová
a žiaci 6.A
T: november 2018

Infostánok, ktorý si
prezrie 80% žiakov
školy a 20% rodičov

AKTIVITA 6: Výroba
recyklovaného papiera

zodp. p. Marčišová a žiaci
Kolégia zo 7. ročníka
T: december 2018 a január
2019

Vyrobí sa min. 24
hárkov papiera

AKTIVITA 7:
Výrobky z odpadov +
výstava
A Deň Zeme
K Deň Zeme 2018
T
súťaže hry a vyučovanie
I
zamerané na správne
V triedenie odpadu
I
Deň Zeme 2019 aktivity
T
A (súťaže a hry) zamerané
na minimalizáciu
8: odpadov, v rámci toho
školská burza

zodp. Vyučujúci technickej
a výtvarnej výchovy
T: apríl 2019

Výrobky si prezrie 80%
žiakov školy a 20%
rodičov

AKTIVITA 9:
Exkurzia v spoločnosti AVE

zodp. p. Lehuta, p.
Gajdošíková
T: október 2018
zodp. p. Marčišová
T: máj 2019

AKTIVITA 10:
Exkurzia v spaľovni odpadov

Odvoz elektroniky
a batérií 3x do roka,
aspoň 2 sprievodné
súťaže ročne

zodp. p. Marčišová a p.
Ďuríčková,
T: apríl 2018

4 stanovištia na
súťaže hry na
triedenie odpadov pre
žiakov 2. až 6. ročníka

zodp. p. Ďuríčková,
Marčišová, žiaci 9.A a 9.B
(aktivity a hry), žiaci 8. A
(školská burza)
T: apríl 2019

Aktivít sa zúčastní
80% žiakov školy, na
burze sa vymení 90%
ponúknutých vecí
70% žiakov 5.A a 5.B
navštívia triediacu linku
spoločnosti AVE.
70% žiakov 8.A triedy
sa zúčastní exkurzie
v spaľovni odpadov

Odvoz bol zatiaľ 2x

Realizovalo sa

Namiesto tejto exkurzie
bola exkurzia v OLO

AKTIVITA 11:
Účasť na podujatiach
spoločnosti OLO vrámci
projektu OLOmánia (filmový
festival, OLOart, s OLO do
ZOO podľa ponuky)
AKTIVITA 12: články
o minimalizácii odpadov na
stránke školy a v školskom
časopise

zodp. p. Sládeková,
Marčišová a Heseková, ktoré
sprostredkujú ponuky triednym
učiteľom
T: podľa ponuky spoločnosti
OLO,a.s.
zodp. p. Marčišová a
Smoláková
T: október 2018, február 2019,
apríl 2019

Žiaci minimálne dvoch
tried sa zúčastnia
každého podujatia,
organizovaného pre
školy v projekte
Olománia
Aspoň tri články
o minimalizácii
odpadov

Čiastočne splnené

AKTIVITA 13:
výtvarné a literárne súťaže
s témou odpady

zodp. p. Greschnerová,
Smoláková a Šuranová
T: priebežne podľa ponuky
súťaží, do apríla 2019

Žiaci druhého stupňa
sa zapoja do
výtvarných
a literárnych súťaží
podľa ponuky

Čiastočne splnené
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Konferencia EKO – logicky v škole aj doma
Školské kolo
zodp. p. Ďuríčková,
konferencie s témou
p. Krestian
„Neutop sa
T: február – apríl 2018
v odpadoch“

„Neutop sa v odpadoch“

Celopetržalské kolo
konferencie s témou
„Neutop sa
v odpadoch“

zodp. p. Marčišová, p.Varga
T: máj 2018

Petržalskej konferencie
na pôde našej školy sa
zúčastní 50%
petržalských škôl

Školské kolo
konferencie s témou
„Rozumom k čistejšej
planéte“

zodp. p. Ďuríčková
T: február –apríl 2019

90% žiakov 5. – 8.
ročníka vy pracuje
prezentáciu k téme
„Rozumom k čistejšej
planéte“

90% žiakov 5. až 8.
ročníka vypracujú
prezentáciu k téme

Čiastočne splnené

Úplne splnené

Zúčastnili sa všetky
petržalské školy

Celopetržalské kolo
konferencie s témou
„Rozumom k čistejšej
planéte“

zodp. p. Marčišová,
p.Heseková
T: máj 2019

Petržalskej konferencie
na pôde našej školy sa
zúčastní 70%
petržalských škôl

AKTIVITA 15:
Vrstovnícke vyučovanie na
tému Zero Waste

zodp. p. Marčišová
a žiačky 8. ročníka
T: január 2019

Vrstovnícke vyučovanie
sa zrealizuje vo
všetkých triedach 2.-6.
ročníka

AKTIVITA 16: Zriadenie
kompostoviska

zodp. p. Marčišová
T: október 2018

Kompostovisko

AKTIVITA 17: Spolupráca so
zodp. p. Marčišová
ŠJ o triedení odpadu, diskusia a členovia Kolégia 7. ročníka
s členmi Kolégia, zavedenie
T: november 2018
triedenia odpadu zo školskej
kuchyne
AKTIVITA 18: Zmena systému
podávania občerstvenia pri
súťažiach organizovaných
školou (minimalizovať odpady
nahradením nápojov
v tetrapakoch a plastoch iným
pitným režimom, nahradiť
balené sladkosti)

zodp. p. vedúca ŠJ
v spolupráci s vyučujúcimi
organizujúcimi súťaže
(matematická olympiáda,
olympiáda v nemeckom
jazyku)
T: od novembra 2018

50% odpadu zo
školskej jedálne sa
separuje (vrátene
kompostovania)
Na súťažiach
organizovaných školou
sa podáva občerstvenie
a nápoje, z ktorých
vzniká menej odpadu,
nepodávajú sa džúsy
balené v tetrapakoch

