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Environmentálny akčný plán školy:  Spojená škola sv. Jána Pavla II. Poprad 

Zvolená prioritná téma: Zelené obstarávanie a úradovanie      pre certifikačné obdobie: školské roky 2018/2019        
a 2019/2020 

Silné stránky Slabé stránky 

 Na čistenie vodného kameňa používame ocot, sódu a 
kyselinu citrónovú. 

Nepoužívame „eko“ čistiace výrobky a kozmetiku.  

 Používame toaletný papier vyrobený z recyklovaného 
papiera. 

Neuprednostňujeme zošity a kancelárske papiere vyrobené 
z recyklovaného papiera.    

Používame „šmiráky“ (na písomky, poznámky, prípravu, 
kreslenie...) 

Nakupujeme balený tovar (veľa obalov). 

Tlačíme dokumenty obojstranne. Používame kúpené vône. 

Nenecháme sa ovplyvniť letákmi, reklamou pri 
nakupovaní. 

V škole používame igelitové návleky na topánky. 

Chodíme nakupovať s vlastnou taškou. Pečivo balíme do igelitových vrecúšok. 

Zaujímame sa o cenu a pôvod výrobku. Často nakupujeme v nákupných centrách. 

EAP písomne schválil (uveďte meno 
regionálneho koordinátora, ktorý váš EAP 
schválil e-mailom):  

Miroslava Sliacka  Dátum schválenia: 13. 5. 2019  

CIEĽ 1 
Zvýšiť používanie výrobkov s viacnásobných využitím žiakmi a zamestnancami školy o 25% do konca júna 2019 

Aktivita Zodpovedná osoba 
a termín 

Indikátor/Ukazovateľ 
úspechu 

Monitoring/Postupujeme 
podľa plánu? 

AKTIVITA 1: 
Príprava otázok pre monitoring používania 
výrobkov s viacnásobným využitím pre 
žiakov a zamestnancov školy – hodiny SJL 

Z: p. zast. Kleinová, 
Gavorová,  
p. u. Horáková 

Vytvorenie štyroch 
typov dotazníkov:  

o 3. – 4. roč. ZŠ 
o 5. – 9. roč. ZŠ 
o gymnázium  
o zamestnanci  

Žiaci na hodinách SJL 
vytvorili všetky typy 
dotazníkov.   

T: 15.3.2019  
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AKTIVITA 2: 
Vytvorenie dotazníkov pomocou google 
formulárov – hodiny INF 

Z: p. u. Gabonayová Štyri druhy dotazníkov 
(viď aktivita 1) 

Úloha splnená na 100%.   
T: 28.3.2019 

AKTIVITA 3:  
Realizácia monitoringu prostredníctvom 
internetu  

Z: p. u. Gabonayová Vyplnenie 75% 
dotazníkov (žiaci, 
zamestnanci)   

Dotazník vyplnilo 80% 
žiakov, 25% zamestnancov. 
  

T: do 15.4.2019 

AKTIVITA 4: 
Rovesnícke vzdelávanie o pôvode 
materiálu, výrobe, trvácnosti 
a možnostiach recyklácie prírodných 
materiálov 

Z: p. u. Čerkalová, 
členovia kolégia z 8.A 
a 9.A triedy   
T: apríl – september 
2019 

Účasť na diskusii 80% 
žiakov.  
Tri skupiny žiakov: 

1. - 4. roč. ZŠ  
5. – 9. roč. ZŠ 

      gymnazisti  

  

 

AKTIVITA 5: 
Zbierka látok (nepoužívané záclony, 
závesy, obrusy a a pod.), príp. dokúpenie 
materiálu na ušitie nákupných tašiek, 
vrecúšok (na pečivo, úbor na telesnú 
výchovu), vonných vrecúšok a návlekov na 
obuv. 
 

Z: p. u. Holigová 
T: apríl – jún 2019  

Látky: ľan, bavlna – 
nákupné tašky (20 ks), 
vrecúška na pečivo (20 
ks), vrecúška na úbor 
(10 ks) 
Froté – návleky na 
obuv (tri veľkosti: deti – 
10 ks, ženy – 15 ks, 
muži – 15 ks; farebne 
odlíšené) 

Žiaci i učitelia, hlavne p. uč. 
Raševová a pani 
Angelovičová, priniesli látky 
na ušitie výrobkov: 
nepoužívané obrusy, 
obliečky na vankúše, látky 
z výpredaja.  
 
Počty ušitých kusov presiahli 
predpokladaný odhad. 

AKTIVITA 6: 
Príprava strihu na ušitie všetkých výrobkov 

Z: p. u. Holigová 
T: apríl 2019 

Papierová šablóna 
s rozmermi jednotlivých 
výrobkov 

Úloha splnená p. uč. 
Holigovou.  

AKTIVITA 7: 
Oslovenie rodičov, zamestnancov školy na 
ušitie výrobkov  

Z: p. u. Čerkalová 
T: apríl 2019 

Zoznam 4 – 6 rodičov, 
zamestnancov, ktorí sa 
budú podieľať na ušití 
výrobkov 

Šitie: p. Angelovičová 
a Škvareková.  

AKTIVITA 8: 
Príprava a realizácia výtvarného motívu na 
nákupné tašky a vrecúška na úbor – 
výtvarný odbor ZUŠ 

Z: p. u. Pemčáková 
T: apríl – máj 2019 

Pani učiteľka so žiakmi 
výtvarného odboru ZUŠ 
pripravia 1 – 2 motívy 
na nákupné tašky, resp. 

Pani učiteľka Pemčáková 
pripravila spolu so svojimi 
žiakmi 6 motívov (huby, 
šiška borovice, včela, roháč, 
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vrecúška na úbor. 
Motívy farbami na textil 
namaľujú na všetky 
nákupné tašky 
i vrecúška na úbor.  

korytnačka, žaba). 
Tie potom pani učiteľka 
aplikovala na biele bavlnené 
nákupné tašky vo viacerých 
farbách a štýloch. Pekné ☺ 

AKTIVITA 9: 
Vypracovanie info letáka pre rodičov 
a verejnosť propagujúceho používanie 
výrokov s viacnásobným využitím 

Z: p. u. Čerkalová, 
Gabonayová,  
členovia kolégia z 8.A 
a 9.A triedy  
T: jún 2019  

Výroba 100 ks letákov 
na recyklovanom 
papieri   

 

AKTIVITA 10: 
Predaj výrobkov (okrem návlekov na obuv) 
žiakom, rodičom, zamestnancom... 

Z: p. u. Čerkalová  
T: apríl a jún 2019 (v 
deň rodičovského 
spoločenstva),  
december 2019 – 
vianočný trh  

Predaj všetkých 
výrobkov.  
Okrem návlekov na 
obuv – tie budú 
v škatuliach 
(roztriedené podľa 
veľkosti a farby) 
umiestnené pri 
vchodových drevách 
školy.  

Návleky na obuv sú ušité 
a umiestnené v škatuliach 
pri vchodových dverách. 
 
Predaj ostatných výrobkov: 
počas jarného rodičovského 
spoločenstva.  
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CIEĽ 2 

Znížiť používanie jednorazových obalov žiakmi o 30% do konca júna 2020 

Aktivita Zodpovedná osoba 
a termín 

Indikátor/Ukazovateľ 
úspechu 

Monitoring/Postupujeme 
podľa plánu? 

AKTIVITA 1: 
Proenvironmentálna výučba o obaloch 
formou diskusného fóra  

Z: p. u. Čerkalová  Účasť aspoň 75% 
žiakov.  
Hodiny prírodovedy, 
biológie.  

  
T: október 2019 

AKTIVITA 2: 
Znovupoužívanie obalov (PET fliaš, 
vrecúšok na desiatu a pod.)  

Z: p. u. Čerkalová, 
triedni učitelia 
T: október 2019 – jún 
2020 

Účasť aspoň 30% 
žiakov. 

  

AKTIVITA 3: 
Výroba a používanie voskových obalov na 
desiatu a potraviny  

Z: p. u. Čerkalová, 
učitelia výtvarnej 
výchovy 
T: november 2019 

Účasť aspoň 50% 
žiakov na výrobe a 30% 
na aktívnom používaní 
voskového obalu na 
desiatu, príp. výroba 
viacerých voskových 
obalov s cieľom 
používať ich doma vo 
svojej rodine.  

  

 

AKTIVITA 4: 
Príprava darčekov na Mikuláša – dôraz na 
obal 

Z: učitelia výtvarnej 
výchovy, triedni 
učitelia 
T: do 6.12.2019 

Účasť aspoň 60% 
žiakov. Výrobok 
(darček) bez obalu, 
príp. jeden „eko“ obal 
(najlepšie vlastná 
výroba) 

  

 

AKTIVITA 5: 
Vyhodnotenie aktivít 

Z: p. u. Čerkalová 
T: december 2019 
a jún 2020  

Diskusia – spätná 
väzba. Názory aspoň 
10 žiakov na nástenke. 

  



PRÍLOHA 1 k Plánu koordinátora programu Zelená škola pre školský rok 2019/2020 
 

5 
 

    



PRÍLOHA 1 k Plánu koordinátora programu Zelená škola pre školský rok 2019/2020 
 

6 
 

 
CIEĽ 3 

Zvýšiť používanie eko čistiacich a kozmetických výrobkov na škole o 30% do konca februára 2020 

Aktivita Zodpovedná osoba 
a termín 

Indikátor/Ukazovateľ 
úspechu 

Monitoring/Postupujeme 
podľa plánu? 

AKTIVITA 1:  
Rovesnícke vzdelávanie o zložení 
a možnostiach používania chemických 
a eko čistiacich a kozmetických 
prostriedkov. 

Z: členovia kolégia z 
2.AG triedy 
T: september 2019  

Príprava žiakov 2.AG 
na rovesnícke 
vzdelávanie: film, 
exkurzia.  
Prezentácia v každej 
triede.  

 

AKTIVITA 2: 
Mapovanie používania čistiacich 
prostriedkov v školskej kuchyni 

Z: členovia kolégia z 
7.A triedy 

Zoznam doposiaľ 
používaných 
chemických a eko 
čistiacich prostriedkov.  

  

T: september 2019  

AKTIVITA 3: 
Zavedenie eko čistiacich prostriedkov 
v školskej kuchyni 

Z: p. Kulifajová,  
    p. u. Gabonayová 

Zavedenie aspoň 
jedného nového eko 
čistiaceho prostriedku.  

  

T: október 2019  
AKTIVITA 4: 
Používanie eko-mydiel (tekuté, tuhé) 
v škole. 

Z: p. Kožárová,  
    p. Petrenčíková 
(rodičia) 

100% používanie eko 
mydiel oboch typov na 
škole. 
Prezentácia – referát 
na nástenke.  

  

T: tekuté mydlá – 
október 2019,  
tuhé – december 
2019  

AKTIVITA 5: 
Zber liečivých bylín (lúka, les) 

Z: p. Dula (rodič) 
T: jún, september 
2019  

Účasť 20 žiakov. 
Referát na nástenke 
a webe školy.  

Dňa 19.6.2019 sme boli 
v Kvetnici.  
Účasť: 16 žiakov 5.A triedy.  

AKTIVITA 6: 
Vrecúška s bylinkami (vonné vrecúška) 
umiestnené v kanceláriách, učebniach 

Z: rodičia (šitie),  
T: október - december 
2019  

Vyrobiť aspoň 20 
vrecúšok s bylinkami.  
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i sociálnych zariadeniach školy.   

Poznámka: Aktivity naplánované pre školský rok 2019/2020 sú označené tučným písmom.  


