
 

Environmentálny akčný plán školy: Materská škola  Budovateľská 8, Prešov 

                          Zvolená prioritná téma:  ODPAD                                        pre certifikačné obdobie:  šk. rok: 2020/2021 
                                                                                                                                  šk. rok: 2021/2022 

Meno koordinátora programu na škole: 
Mgr. Lucia Drobná (šk. rok 2020/ 2021) 
Emília Poklembová (šk. rok 2021/ 2022)  

Kontaktné údaje (email, telefón): 
lucia.drobna06@gmail.com 
0918971087 
Šk.rok 2021/ 2022 
poklembova.emilia@hotmail.sk 
0904569366 

Silné stránky Slabé stránky 

Separujeme odpad Produkujeme veľa papierového odpadu 

Pri realizácii aktivít používame odpadový materiál (ako hud. 
nástroje, výtvarnom a pracovnom tvorení pri zdravotnom cvičení, 
počítaní ap.) 

Informácie pre rodičov a verejnosť sa píšu, tlačia na papier 

 Papiere/ šmiráky sa nepoužívajú z oboch strán 

 Veľká produkcia omaľovániek / PL 

 Nejednotné zberné nádoby na triedený odpad (krabice, tašky, sáčky...) 

 Triedený odpad vynášajú upratovačky, nie deti a učiteľky – zážitkové učenie 

 Nemáme zbernú nádobu na použité batérie 

Východiskový stav: 1,8 kg týždenná produkcia odpadu / papier na triedu x 5 tried = 9kg týždenne ( za rok = 432 kg papiera) 

EAP písomne schválil:  Kvetka Rábelyová Dátum schválenia:  22. 1. 2021 

Cieľ Aktivita Zodpovedná osoba 
 a termín 

Indikátor/Ukazovateľ 
úspechu 

Monitoring/Postupujeme 
podľa plánu? 

CIEĽ 1:  
Znížiť tvorbu 
odpadu PAPIERA  
o 15% do konca 
júna 2022 

AKTIVITA 1:  
Pripraviť a zorganizovať informačnú 
kampaň o možnostiach 
minimalizácie odpadu, prioritne 
papiera. 

Z: Bc. G. Jurčová 
(členka kolégia ZŠ) 

informačný plagát 
- Web stránka MŠ 
- Triedne nástenky 5x 
- Hlavný vstup MŠ 1x 
- Kronika Zelenej  

 
T: december 2020 
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a) rovesnícke vzdelávanie na 
tému ODPAD / PAPIER 

( tvorba, obsah a význam 
Ekokódexu, význam triedenia 
odpadu, používaj papier z oboch 
strán ap.) 
 
 
 

b) implementácia enviro-aktivít 
na tému ODPAD/PAPIER do 
VVČ(vynášať triedený 
odpad, kresliť do krupice, 
IKT tabuľa) 

 
c) súťaž: navrhni maskota + 

meno (Papieráčik, 
papierko??? ☺) 

 
 
 
Z: E. Poklembová 
( krúžok ENVIRÁČIK 
 a členka kolégia ZŠ) 
T: jar 2021 
    jeseň 2021/ jún 2022 
 
 
 
 
Z: tr. učiteľky 
T: priebežne 
 
 
 
 
Z: tr.učiteľky 
T. Deň Zeme apríl  2021 

školy 
- Školský časopis 

 
Web. stránka MŠ 
Kronika Zelenej školy  
Vzdelávať budú deti 
z enviro-krúžku deti zo 
štyroch tried (okrem dvoj-
ročných) 
 
 
 
Plány VVČ 
2x mesačne zaevidované 
v plánoch VVČ 
 
 
 
Šk.akcia Deň Zeme 
Web MŠ 
Kronika ZŠ 
Publikovanie článku 
v Predškolskej výchove 

 
 
 
Jún 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 x mesačne 
Vynášanie odpadu do 
kontajnerov na separovaný 
odpad v blízkosti MŠ 
 
 
Deň Zeme 
23.4.2021 
Detí: 75 učiteliek:12 
Maskot: 5 ks 

AKTIVITA 2: 
EKO-HLIADKY – kontrolovať 
správnosť triedenia v jednotlivých 
triedach + vážiť a zaznamenávať 
hodnoty separovaného papiera 
(hliadka má odznaky – vyrobené 
deťmi ☺) 
 
 
 
 
AKTIVITA 3: 
Zakúpiť zberné nádoby  
 

Z: Mgr.L.Drobná 
(koordinátorka ZŠ) 
 R.Brozáková 
(členka kolégia ZŠ) 

Tabuľky na 
zaznamenávanie váhy 
....5x 
Zošit na 
zaznamenávanie...1x 
Inf.plagátik – ako triediť 
odpad 5x 
 
 
 
 
Zberné nádoby 5sád 
(1sada 3 koše) 
Foto : web MŠ + kronika ZŠ 

1x týždenne( streda) 
2 deti (ekohliadka ) 
10/2021 Tabuľka 
umiestnená na nástenke 
na chodbe, evidencia 
priebežne 
 
 
 
 
 
 
 
 

 T: od jar 2021 
1x týždenne (piatok) 
 
Šk. rok 2021/2022 
Z: E. Poklembová  
T: 1x týždenne streda) 
 
 
Z: PaedDr. Eva Miklášová 
(riaditeľka MŠ) 



 
 
  

T: december 2020 Zakúpené: 12/2020 

AKTIVITA 4:  
Zakúpiť tabule (+zmazateľné fixy) 
„šetri papier, píš na tabuľu“ 
(informácie, oznamy pre rodičov) 
 
 
  

Z: PaedDr. Eva Miklášová 
(riaditeľka MŠ) 
T: december 2020 

Tabule a EKO-fixy zn. 
EDING ( +náhradné hroty 
a atrament)  v počte  5ks  
1ks  na triedu 
Foto : web MŠ + kronika ZŠ 

Zakúpené: 4/2021 
1x na triedu, používanie na 
odkazy a info pre rodičov 
10/2021 kontrola, 
dokúpenie nových hrotov 

 

AKTIVITA 5: 
Zorganizovať školskú akciu  
Deň Zeme na tému ODPAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTIVITA 6: 
Vytvoriť informačný leták (program 
CANVA) Zelenej školy na tému 
ODPAD  

Z: Mgr. L. Drobná 
(koordinátorka ZŠ) 
D.Šimkovičová 
(členka kolégia) 

Info. na web MŠ a inf. 
tabuliach pre rodičov 
Kronika ZŠ 
Zúčastní sa : 100 detí a 12 
učiteliek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inf. leták (prezentácia na 
verejnosti, triednych 
aktívoch, DOD, zápisoch 
do MŠ....) 
30ks 

Deň Zeme 
23.4.2021 
Detí: 75 učiteliek:12 

T: apríl 2021 
Šk. rok 2021/ 2022 
Z: E. Poklembová 
(koordinátorka ZŠ) spolu 
s deťmi z krúžka 
ENVIRÁČIK 
T: apríl 2022 
 
 
 
Z: Mgr. D.Onofrejová 
(členka kolégia) 
T: jar 2022 
 
 
 
 
 
 
  

AKTIVITA 7: 
Pravidelne aktualizovať nástenku,, 
kroniku, web záložku Zelenej školy, 

Z: Mgr. L.Drobná 
(koordinátorka ZŠ) 
   Bc. G. Jurčová 

Kronika ZŠ 
Web MŠ 
Nástenka ZŠ 

Priebežne plnenie 
 
 



a tým informovať rodičov 
a verejnosť čo všetko sa nám už 
podarilo, čo pripravujeme... 
 
  

(členka kolégia) 
Šk. rok 2021/ 2022 
Z: E. Poklembová 
(koordinátorka ZŠ) 
 
 
 
 
 

 
12/2021 
Aktualizácia, info na web 
MŠ k téme ODPAD 

CIEĽ 2:  
Aplikovať do praxe 
motto: „nevyhoď, 
podaj ďalej“ /dajme 
veciam druhú 
šancu... 
prostredníctvom 
uvedených aktivít 

AKTIVITA 1: 
Zorganizovať Burzu Zelenej školy 
 
 
 
 
  

Z: Ing. K.Lereková 
    Mgr. M.Kopčáková 
(členky kolégia- mamičky) 
 

Zriadená nástenka (hlavná 
chodba MŠ) 1x 
Kronika ZŠ  
Web MŠ 
Zapojených rodín 30-40 
Počet predmetov: 35 

priebežne 

 
Šk. rok 2021/ 2022 
Zmena umiestnenia na 
hlavnej nástenke 

T: od december 2020 – 
neobmedzene, pokiaľ bude 
záujem... 
  

AKTIVITA 2: 
Zorganizovať školskú akciu Deň 
Zeme na tému ODPAD/ Nevyhoď, 
podaj ďalej 
 
 
 
 
  

Z: Mgr. L. Drobná 
(koordinátorka ZŠ) 
Ing. K.Lereková 
    Mgr. M.Kopčáková 
 (členky kolégia - mamičky) 
D.Šimkovičová 
(členka kolégia) 
T. apríl 2022 
 
Šk. rok 2021/ 2022 
Z: E. Poklembová 
(koordinátorka ZŠ) 
Ing. K. Húšťava 
A. Beisetzerová 

Info. na web MŠ a inf. 
tabuliach pre rodičov 
Kronika ZŠ 
Prípravná časť – 30 rodín 
Realizačná časť – 100 
rodín 
 

 



(členky kolégia ZŠ) 
D. Šimkovičová 
(členka ZŠ) 
T: apríl 2022 
 

 

  
AKTIVITA 3: 
Zapojiť sa do zberu plastových 
vrchnákov (pomoc pre Alexa) 
Vyrobiť z odpadového materiálu 
„Mimoňa“ 
 
 
 
 
 
 

Z: Bc. G.Jurčová  
(členka kolégia) 
a tr.učiteľky 

Inf. plagát  1ks vchod MŠ 
„Mimoň“ z pneumatík 1 ks 
Web. MŠ 
Kronika ZŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Priebežne... „Mimoň“ 
Spolupráca s DM drogéria 
(zbierka pre Alexa) 

T: priebežne 

AKTIVITA 4: 
Zapojiť sa do zberu papiera 
z domácností ( radšej prines do MŠ 
ako vyhodiť do komunálneho 
odpadu)  

Z: Bc.G.Jurčová 
(členka kolégia) 
 

Inf. na tabuliach pre rodičov 
+ hlavný vstup MŠ+ kronika 
ZŠ 
Za získané financie zakúpiť 
dreviny, semienka do 
vyvýšených záhonov ap. 
(podľa aktuálnej potreby) – 
skrášlenie prírodnej učebne 

Šk. rok 2020/ 2021 
neorganizovalo sa kvôli 
protipandemickým 
opatreniam 
Šk. rok 2021/ 2022 
11/ 2021 celkovo sa 
vyzbieralo 1.160kg 

T: 2x ročne 

AKTIVITA 5:  
Zapojiť sa do zberu hliníkových 
viečok z domácností ( radšej prines 
do MŠ ako vyhodiť do 
komunálneho odpadu) 
  

Z: Bc.G.Jurčová 
(členka kolégia) 
 
T: priebežne 
 

Info. na triednych aktívoch 
Charitatívna činnosť 
 

Priebežne 
Šk. r.2020/ 2021 
vyzbierané veľké 
množstvo, info v kronike 
ZŠ, vytvorená pieseň pre 
Milk Agro  



AKTIVITA 6: 
Navštíviť bezobalový obchod 
„ODVÁŽENÉ“  
Zážitkové učenie, ako 
minimalizovať odpad 
v domácnostiach a ZBERNÝ DVOR 
 
 
AKTIVITA 7: 
Vianočná tržnica – výroba 
vianočných ozdôb z odpadového 
materiálu 
 
 
  

Z: tr. učiteľky predškolákov 
 + ENVIRÁČIK 
T: jar 2021 
    Jar 2022 
Šk. rok 2021/ 2022 
Deti z predškolských tried: 
2., 3., 4. trieda 
 
 
Z: tr.učiteľky 
T: zima 2021 /2022 

Foto web MŠ + kronika ZŠ 
Predškoláci – 2 triedy 
 
 
 
 
 
 
Foto web MŠ + kronika ZŠ 
Počet ozdôb – 70 ks 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kvôli pandemickým 
opatreniam sa tržnica 
nekonala 

 
 
 



DOPLNKOVÉ  AKTIVITY EAP / ODPAD 2020/2022 

Aktivita   Zodpovedná osoba 

 a termín 

Indikátor/Ukazovateľ úspechu Monitoring/Postupujeme podľa plánu? 

Plán „B“  Covid 19 
Ako triedime odpad u nás doma 
(fotografie = prezentácia) 
Spolupráca s rodičmi cez triedny 
mail 
 

Z: Mgr. L.Drobná 

(koordinátorka ZŠ) 

a tr.učiteľky 

T. záleží od situácie 

Prezentácia z fotografií, ktoré 

rodičia a deti pošlú. 

Uverejnená na Web MŠ, kronika 

ZŠ prípadne publikovanie článku 

v Predškolskej výchove 

 

Každé dieťa má vlastný pohárik 

označený piktogramom 

Z: tr.učiteľky 

T: celoročne 

120 ks pohárov 

120 ks piktogramov 

Zakúpené  

Bezodpadové slávnosti, DOD-ky, 

besiedky... 

Z: tr.učiteľky 

T: priebežne 

Rozprávkový deň 2/2021 

Používať zbernú nádobu na použité 

batérie 

Z: Mgr. D.Onofrejová 

T: priebežne 

Zakúpiť zbernú nádobu na batérie 

Poet: 1ks 

Zakúpená  

Kompostovisko Z: E.Poklembová 

    J.Janík  

T: jar 2021 

Revitalizácia kompostoviska + 

nové kompostovisko 

z odpadového materiálu 

11.5.2021 

Vyvýšené záhony k hmyziemu 

hotelu 

Z: E. Poklembová 

(koordinátorka ZŠ) 

T: leto 2022 

Z použitých paliet vyrobiť 

vyvýšené záhony a vysadiť kvety 

pre opeľovače. 

 

Projekt „Zatoč s odpadom“ Z: Z. Šestáková 

T: priebežne šk.r. 2021/ 

2022 

Plniť 10 mesiacov 10 výziev 

k téme odpad 10krát na iné 

spôsoby. 

Zapojená 4. trieda od 9/ 2021 plnenie 

priebežne 



 
 
 
 
 
 
 
Iné environmentálne aktivity v našej MŠ  
ENVIRÁČIK – environmentálny krúžok ( 1x týždenne ) 
Zber papiera (2x ročne – jeseň, jar) 
Zber hliníkových viečok (SABI a HLINÍKOVÝ  SKARABEUS - priebežne) 
Triedime odpad ( papier, plasty a kov...každá trieda) 
Celoročná starostlivosť o prírodnú učebňu, ktorej súčasti sú:  

➢ Vyvýšené záhony – pestujeme zeleninku + projekt o zdravej výžive 
➢ Kvetinová hriadka 
➢ Bylinková špirála 
➢ Hmyzie hotely 
➢ Záhradný kompostér 
➢ Pocitový chodník 
➢ Vysadené ihličňany  
➢ Prírodné váhy 
➢ Vtáčie búdky 
➢ Zberná nádoba na dažďovú vodu 

➢ Smerovníky 

Šetríme vodou a elektrickou energiou  

Tvoríme z prírodnín v spolupráci s rodičmi, tzv. DOD, ktoré sú tematické v súvislosti s daným ročným obdobím  
Organizujeme brigády v spolupráci s rodičmi ( hrabanie lístia, príprava kvetinovej hriadky pred zimným obdobím, výsadba cibuliek jarných 
kvetov, revitalizácia pocitového chodníka, oprava a osádzanie vtáčích búdok ) 
Zapájame sa každoročne do akcie Do práce na bicykli  - téma ovzdušie 

Spolupráca ZŠ a MŠ (M. Nešpora – Fantázia plodov a ZŠ Kúpeľná Košík plný zdravia) 

 


