EAP - Potraviny
Environmentálny akčný plán školy: Gymnázium P. Živičného
ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:
POTRAVINY

pre certifikačné obdobie:
2015/2016 a 2016/2017

Silné stránky:

Slabé stránky:

Aktívne kolégium so záujmom o tému potraviny

Málo skúseností s témou zodpovednej spotreby
potravín

Dobrá komunikácia so zamestnancami školskej jedálne Plytvanie potravinami počas desiat a obedov
Plán zaradiť prierezovú tému globálneho rozmeru
potravín do vyučovania na rôznych predmetoch

Slabá informovanosť o možnosti nákupu lokálnych
potravín z nášho regiónu.

EAP písomne schválil:

Dátum schválenia:

Vytvoriť mapu lokálnych producentov potravín a spropagovať ju prostredníctvom
4 aktivít do septembra 2016.

Cieľ 1:

Aktivita
AKTIVITA 1:
Mapovanie producentov potravín v regióne
AKTIVITA 2:
Kontaktovanie producentov
a informovanie o zámere
umiestniť ich na mapu
AKTIVITA 3:
Stretnutie s vybranými
výrobcami, diskusia pre širšiu
školskú komunitu

Zodpovedná osoba
a termín
Z: žiačky Janka Potočná a
Zorana Maľová

Indikátor/Ukazovateľ
úspechu
• zoznam aspoň 25 producentov z regiónu

T: február 2016
Z: žiaci Juraj Peterka, Ivana
• zoznam 20 producentov,
Milová, Roman Vrbický, Lucia
ktorí súhlasia s umiestneMicková
ním na mape
T: do 10. marca 2016
Z: žiaci Irena Biharová,
Nadežda Zdražilová, Ivan
Čiap, Martin Uram

• 50 rodičov, ktorí sa zúčastnili diskusie

T: apríl 2016

AKTIVITA 4:

Z: p. uč. Ivana Jadranská,
žiačky Katarína Kresánková,
Grafické spracovanie mapy vo
Jana Lichá
forme internetového a dreveT: máj – jún 2016
ného banera
AKTIVITA 5:
Z: žiaci Zuzana Bachledová,
Mária Čendulová, Jakub
Komunikácia s obecným
Sliačsky
úradom o umiestnení banera v
T: jún 2016
obci, jeho osadenie

• spracovaný baner vo formáte jpg šíriteľný internetom
• drevený baner do exteriéru

AKTIVITA 6:

• prezentácia projektu v každej triede školy (18 tried)

Projektový deň – spracovanie
témy významu lokálnych
potravín a ich prezentácia
žiakmi

Z: p. uč. Jana Slobodníková,
žiačka Jana Slivková
T: jún 2016

• baner osadený vo verejnom
priestore obce

Monitoring

AKTIVITA 7:
Rozhlasová kampaň v spolupráci s obecným úradom –
„Spoznaj svojho farmára“
AKTIVITA 8:
Podujatie v areáli školy
„Spoznaj svojho farmára“ –
vzdelávanie, diskusie
AKTIVITA 9:
Vydanie tlačovej správy o
podujatí, rozposlanie médiám

Z: žiaci Jana Slivková, Jakub
Sliačsky, Ivana Jadranská

• 3 vysielania kampane v
obecnom rozhlase

T: jún 2016
Z: p. uč. Jana Slobodníková,
všetci členovia kolégia

• 20 prezentujúcich farmárov
250 návštevníkov

T: september 2016
Z: p. uč. Miroslava Hricová,
žiaci Irena Biharová,Martin
Uram

• výsadba aspoň 5 druhov
byliniek

T: september 2016

Cieľ 2:

Zaviesť do školského bufetu 2 fair trade a 2 biovýrobky do mája 2017
Aktivita

AKTIVITA 1:
Komunikácia s prevádzkovateľkou bufetu, dohodnutie
podmienok
AKTIVITA 2:
Dotazník medzi študentami
a učiteľským zborom - aké
výrobky chcú v bufete
AKTIVITA 3:
Kampaň o bio a fair trade
potravinách (školský časopis,
rozhlas, nástenky)
AKTIVITA 4:
Rovesnícke vzdelávanie na
vyučovaní – bio/fair trade

Zodpovedná osoba
a termín
Z: žiačky Jana Potočná,
Zorana Maľová

Indikátor/Ukazovateľ
úspechu
• podpísaná dohoda o spolupráci

T: október 2016
Z: žiaci I. Jadranská, K.
Kresánková, J. Sliačsky, J.
Bachledova, M. Uram, I. Čiap

• 250 vyzbieraných vyplnených dotazníkov

T: november/december 2016
Z: žiaci N. Zdražilová, J.
Sliačsky, M. Uram, J. Lichá
T: december/január
2016/2017
Z: p. uč. Slobodníková,
Chrappová, všetci členovia
kolégia

• 2 články v šk. časopise
• 3 rozhlasové reportáže
• 3 hlavné nástenky
• prezentácia v každej triede
(18 tried)

T: február 2017
AKTIVITA 5:
Monitorovanie záujmu o bio/
fair trade výrobky, komunikácia s bufetom

Z: podľa rozpisu celé
kolégium
T: február – máj 2017

• zápis na konci každého
týždňa s počtom predaných
kusov
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EAP - Potraviny MŠ

Environmentálny akčný plán školy: Materská škola, Učiteľská 15
ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:
POTRAVINY

pre certifikačné obdobie:
2016/2017 – 2017/2018

Silné stránky:

Slabé stránky:

Máme priestor na pestovanie

Pestujeme iba reďkovku

Zameriavame sa na lokálne produkty na
občerstveniach

Nemáme v šk. jedálni ani počas občerstvení Bio ani
FairTrade produkty

Plán zaradiť prierezovú tému globálneho rozmeru
potravín do vyučovania na rôznych predmetoch

Nesledujeme obsah palmového oleja

EAP písomne schválil:

Dátum schválenia:

Cieľ 1:

Vytvorenie jedlej záhrady zameranej na druhovú rozmanitosť rastlín a lokálne odrody do
14. mája 2017
Aktivita

Zodpovedná osoba
a termín

AKTIVITA 1:
Z: učiteľka Srnková
Informačná/aktivizačná
T: február 2017
kampaň o zámere vytvoriť
záhradu a možnosti stať sa
súčasťou tímu, cieľová skupina
- rodičia
AKTIVITA 2:
Z: rodičia Živá, Breza
Plánovacie stretnutie s
T: začiatok marca 2017
rodičmi – oboznámenie s
projektom, predstavenie témy
krajových odrôd jedlých rastlín a problému straty druhovej
rozmanitosti jedlých rastlín

Indikátor/Ukazovateľ
úspechu
• informačný plagát s dátumom 1. stretnutia umiestnený na vchode do budovy,
miestnych potravinách, na
nástenke OcÚ
• infoleták pre každého rodiča
– 200 ks
• zoznam aspoň 20 rodičov,
ktorí sa budú podieľať na
tvorbe záhrady

AKTIVITA 3:
Z: učiteľ Veselovský, rodič
Plánovacie stretnutie kolégia Lipová
a zapojených rodičov – pláno- T: koniec marca 2017
vanie záhradných prvkov a výsadby s odborníkmi na krajové
a staré odrody rastlín

• plán výsadby a záhradných
prvkov konzultovaný a upravený odborníkom

AKTIVITA 4:
Brigády na realizáciu záhrady
(rodičia, kolégium)

• 6 brigád, z toho 4 brigády
s rodičmi
• terénne úpravy
• výsadba
• osadenie tabule s poďakovaním dobrovoľníkom a
donorom

Z: učiteľka Srnková
T: apríl – máj 2017
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AKTIVITA 5:
Proenvironmentálna výučba
so zameraním na význam
druhovej rozmanitosti jedlých
rastlín a krajové odrody:
• výsadba a porovnávanie
vyklíčených rastlín
• mapovanie odrôd jabloní,
hrušiek a sliviek s pomológom
• spoznávanie semiačok

Z: učiteľka Čápová, rodič
Oravcová
T: marec – máj 2017

• 6 výučbových programov
v záhrade a okolí školy
• výsadba rôznych druhov
rastlín (hrach Sugar Ann,
Zelený Šíp, Blue Podded,
mrkva Atomic Red, Black
Nebula, White snow)

AKTIVITA 6:
Z: učiteľka Srnková, učiteľka
Slávnostné otvorenie záhrady: Vigašová, rodič Nádaský
T: jún 2016
• prehliadka sprevádzaná
žiakmi
• pokrstenie záhrady
• burza semiačok
• kultúrny program
• opekačka

• minimálne 150 návštevníkov podujatia

AKTIVITA 6:
Propagácia slávnostného
podujatia:
• plagáty vytvorené deťmi
• obecný rozhlas
• tlačová správa
• obecné noviny

• 5 plagátov umiestnených
na nástenke v škole, pred
obchodov, pred OcÚ, v knižnici, pred kostolom
• 3 oznamy v obecnom rozhlase
• 2x uverejnená správa v
lokálnych médiách
• 2 články v obecných novinách (pred a po akcii)

Z: učiteľka Zolná, učiteľka
Kvetová
T: máj 2017

Nahradiť všetky potraviny s obsahom palmového oleja za iné zo školských akcií
a jedálne do mája 2017

Cieľ 2:

Aktivita

Zodpovedná osoba
a termín

AKTIVITA 1:

Z: učiteľka Zelinová

Proenvironmentálna výučba
na tému problematiky palmového oleja (filmy, rov. vzdelávanie, seminár s odborníčkou)
AKTIVITA 2:

T: september – október 2017

Stretnutie so zamestnankyňami kuchyne – diskusia o
návrhu, hľadanie alternatív

Z: učiteľka Srnková, rodič
Oravcová
T: október 2017

Indikátor/Ukazovateľ
úspechu
• 4 výučbové programy

• zápis s návrhmi ako zapracovať cieľ do stravovania na
škole

Monitoring

AKTIVITA 3:

Z: školníčka Hudáková

Mapovanie potravín bez palmového oleja

T: november – december
2017

AKTIVITA 4:

Z: rodič Schmidt

•

zoznam sladkostí a pečiva
bez PO v miestnych obchodoch a od dodávateľa
jedálne

•

video

•

účastníci: min. 20 rodičov
a verejnosť 10 osôb

•

zápis s percentuálnym
výpočtom úspešnosti

•

účastníci: min. 40 rodičov
a verejnosť 15 osôb

T: január – marec 2018
Vytvorenie informáčného
videa – žiaci vysvetľujú problémy palmového oleja
AKTIVITA 5:

Z: učiteľka Srnková

Workshop „Sladkosti bez palmového oleja

T: marec 2018

AKTIVITA 6:

Z: rodič Oravcová

Stretnutie so zamestnankyňami kuchyne – zhodnotenie
úspešnosti vyradenia PO zo
stravy
AKTIVITA 7:

T: apríl 2018

•

T: máj 2018

•
•

Premietanie vytvoreného
videa a vzdelávacích dokumentov o PO v školskej
záhrade
Príprava sladkostí bez PO
Premietanie a diskusia s
odborníkom

Z: učiteľka Laurincová

EAP Zeleň a ochrana prírody
Environmentálny akčný plán školy: Základná škola Cibuľkovo
pre certifikačné obdobie:
2010 - 2012

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:
ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY
Silné stránky:

Slabé stránky:

Veľký pozemok záhrady

Nevyužívaný pozemok záhrady

Zriadenie kompostoviska na záhrade
Skúsenosti s rovesníckym vzdelávaním
Aktívna spolupráca s rodičmi žiakov
EAP písomne schválil:

Dátum schválenia:

Cieľ: Do konca mája 2012 vytvoriť školskú záhradu ako ukážku agrobiodiverzity - druhovej rozmanitosti
jedlých rastlín
Aktivita

Zodpovedná osoba a
termín

Indikátor/Ukazovateľ
úspešnosti

AKTIVITA 1:
Spoznávajme semienka –
zmyslová aktivita na
oboznámenie sa s rôznymi
druhmi semienok zeleniny

Z: p. u. Kizeková
T: november 2010



zapojených 50 % žiakov
školy (I. a II. stupeň)

AKTIVITA 2:
Exkurzia do VURV (semenná
banka SR)

Z: p. u. Tichá
T: február 2011



zapojených 70 % žiakov 6. a
8. ročníka

AKTIVITA 3:
Rovesnícke vzdelávanie
o dôležitosti zachovávania
druhovej rozmanitosti jedlých
rastlín

Z: žiaci 8. ročníka Ján
Prešo a Eva Sláková
T: marec 2011



zapojených 90 % žiakov 3.,
4., 5. a 7. ročníka

AKTIVITA 4:
Plánovacie stretnutie k tomu,
aké odrody budú v školskej
záhrade zasadené (plánovať
s ohľadom na školské
prázdniny)

Z: p. u. Kizeková
T: apríl 2011



zapojení po 2 žiaci 6. a 8.
ročníka, 2 rodičia a p.
upratovačka
jestvujúci plán výsadby



Monitoring

AKTIVITA 5:
Brigáda s rodičmi – príprava
školskej záhrady (záhony,
zelené hnojenie)
AKTIVITA 6:
Starostlivosť o záhony:
polievanie dažďovou vodou,
udržiavanie záhonov,
priebežný zber...)

Z: p. Vermeková (rodič)
T: apríl – máj 2011

Z: p. upratovačka
T: apríl 2011 – jún 2012
(priebežne)



záhrada pripravená na
výsadbu (záhony, hnojivo)



starostlivosť 3x do týždňa



po 4 odrody semien
z vybraných druhov
zeleniny

AKTIVITA 7:
Získanie semienok rôznych
druhov zeleniny a ich odrôd
(zo semienkarne, od
babičky...)

Z: p. u Tichá
T: október – november
2011

AKTIVITA 8:
Semenárenie – workshop
s babičkou-záhradkárkou
k zberu a reprodukcii rastlín

Z: p. Vermeková (rodič)
T: február 2012



zapojení 3 žiaci z každej
triedy na II. stupni

AKTIVITA 9:
Výsadba druhovo rozmanitej
zeleniny

Z: p. u. Tichá
T: marec – máj 2012



osiate všetky záhony

AKTIVITA 10:
Založenie školskej semennej
banky

Z: p. u. Tichá
T: máj – jún 2012



jestvujúca semenná banka




zrealizované 3 workshopy
účasť verejnosti
a miestnych médií

AKTIVITA 11:
Slávnostné otvorenie
semennej banky
s workshopmi (poznávanie
semienok...)

Z: p. u. Tichá
T: máj – jún 2012

EAP Odpad
Environmentálny akčný plán školy: Základná škola Čerešničkovo
pre certifikačné obdobie:
2011 - 2013

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:
ODPAD
Silné stránky:

Slabé stránky:

Separovanie odpadu v zborovniach

Absencia separácie odpadu v triedach,
na chodbách

Zabezpečený odvoz separovaného
odpadu

Nepoužívanie „šmirákov“

Aktívna spolupráca s komunitou
EAP písomne schválil:

Dátum schválenia:

Cieľ: Znížiť množstvo komunálneho odpadu o 10 % zavedením funkčného trojzložkového separovaného
zberu (papier, plast, tetrapak) na škole do konca mája 2013
Aktivita

Zodpovedná osoba a
termín

AKTIVITA 1:
Váženie vyprodukovaného
komunálneho odpadu za 1
týždeň

Z: p. školník Zurčiak
T: november 2011

AKTIVITA 2:
Prieskum na škole: Viete, ako
sa separuje? Separujete
doma?

Z: Stanka Durďáková
(žiačka 9. A)
T: november 2011

AKTIVITA 3:
Workshop zameraný na
Z: p. Švikruhová (rodič)
separáciu (v spolupráci s o. z. T: január 2012
alebo inou organizáciou, ktorá
sa venuje separácii odpadu)

AKTIVITA 4:
Zaviesť separovaný zber
v škole:
 rovesnícke vzdelávanie
o separovaní

Z: p. u. Pekárová
T: január 2012

Indikátor/Ukazovateľ
úspešnosti


záznam o hmotnosti
školského odpadu
vyprodukovaného za 1
týždeň



70 % dotazníkov z 300
distribuovaných



zapojených 70 % žiakov II.
stupňa



zapojených 80 % žiakov I.
stupňa

Monitoring



aktualizácia násteniek

Z: p. Kováčová
T: február – máj 2012



infoleták na nástenke
v každej triede



zabezpečenie nádoby na
odpadový materiál,
vytvorenie košov

Z: p. u. Pekárová
T: február 2012





Z: p. Kováčová, ekohliadky 
triedenie v triedach,
T: raz týždenne
v zborovni, v kuchyni
a v spoločných priestoroch
školy

3 odpadové koše na
separovaný zber v každej
triede, v kuchyni,
v zborovni a v spoločných
priestoroch
kontrola košov
ekohliadkami, info
o triedení na nástenke ZŠ

AKTIVITA 5:
Váženie vyprodukovaného
komunálneho odpadu za 1
týždeň (porovnanie s údajmi
z novembra 2011)

Z: p. školník Zurčiak
T: máj 2012



záznam o hmotnosti
školského komunálneho
odpadu vyprodukovaného
za 1 týždeň

AKTIVITA 6:
Party bez odpadu –
koncoročná slávnosť bez
zbytočného odpadu

Z: p. u. Pekárová, p.
Švikruhová
T: máj – jún 2012, máj –
jún 2013



100 % eliminácia
plastových obalov,
znovupoužiteľná výzdoba

AKTIVITA 7:
Workshop s Ivanou Maleš
o minimalizácii odpadu

Z: p. u. Sopková
T: november 2012



zapojených 50 % žiakov II.
stupňa

Z: p. u. Pekárová
T: december 2012



90 % účasť zamestnankýň
školskej kuchyne

Z: p. školník Zurčiak
T: január a jún 2012



Z: vedúca šk. jedálne
T: január – jún 2012



záznam o hmotnosti
vyhodených obalov za 1
týždeň
zníženie objemu
vyhodených obalov o 70 %

AKTIVITA 8:
Minimalizácia odpadu
v kuchyni:
 stretnutie s kuchárkami
k minimalizácii odpadu
v kuchyni
 váženie množstva
vyprodukovaných obalov
v kuchyni za 1 týždeň
 zavedenie nákupov vo
veľkoobjemových
znovunaplniteľných
obaloch

AKTIVITA 9
Minimalizácia odpadu pri
upratovaní školy:



Z: p. u. Pekárová
T: december 2012



90 % účasť upratovačiek

Z: p. školník Zurčiak
T: január a jún 2013



záznam o hmotnosti
vyhodených obalov za 1
týždeň

Z: hlavná upratovačka
T: január – jún 2013



zníženie počtu vyhodených
obalov z čistiacich
prostriedkov o 50 %

AKTIVITA 10
Minimalizácia odpadu
v triedach a v zborovni:
 používanie „šmirákov“ na Z: p. Suchá (ekonómka
školy)
vyučovaní, v ŠKD a v
T: január – jún 2013
zborovni



zníženie počtu vyhodených
čistých papierov o 90 %







stretnutie
s upratovačkami
k minimalizácii odpadu pri
upratovaní
váženie množstva
vyprodukovaných obalov
čistiacich prostriedkov za
1 týždeň
zavedenie kontroly
správneho dávkovania
čistiacich prostriedkov

spočítanie množstva
vyhodených čistých
papierov (nevyužitých
obojstranne)
v triedach, v ŠKD a v
zborovni za 1 týždeň

Z: Ema Presná a Viola
Janíková (členky kolégia)
T: január a jún 2013



záznam o počte
vyhodených papierov za 1
týždeň

AKTIVITA 11
Informovanosť o znižovaní
odpadu v škole
prostredníctvom šk. nástenky
a rozhlasovej relácie

Z: p. u. Fénixová
T: február – marec 2013



plagáty na šk. nástenke,
rozhlasová relácia v šk.
rozhlase

