
 
 

Environmentálny akčný plán školy: Stredná odborná škola strojnícka Skalica  

 

Zvolená prioritná téma:  ODPAD         pre certifikačné obdobie:  2020/2021 – 2021/2022 

Meno koordinátora programu na škole: 
Marta Pertlová 
 
 

Kontaktné údaje (email, telefón): 
pertlova@centrum.sk 
Tel: 0905/487410 

Silné stránky Slabé stránky 

         Máme zberné nádoby – separujeme odpad   Na chodbách chýbajú koše na BIO odpad 

         Zapájame sa do aktivít mesta – čistenie 
 

 Na chodbách chýbajú koše na hliníkové obaly  

         Odvoz do zberného dvora / papier,kovy,batérie/  Nedostatočné vedomosti žiakov o triedení odpadov 

  

  

  

  

  

Východiskový stav: 
BIO ODPAD týždenne 2 kg, Hliníkové obaly 2 kg mesačne, Nebezpečný odpad – batérie 0,5 kg mesačne,  
Papier 5 kg mesačne, Plasty 11 kg, Kovový odpad 150 kg, Zvyšný komunálny odpad 50 kg 
 

EAP písomne schválil (uveďte meno 
regionálneho koordinátora, ktorý váš  
EAP schválil emailom): 

Lesanka 
Blažencová 

  

Dátum schválenia: 
30.3.2021 

  

mailto:pertlova@centrum.sk


Cieľ 
 
 
 

Aktivita Zodpovedná 
osoba a termín 

Indikátor/Ukazovateľ 
úspechu 

Monitoring/Postupujeme podľa 
plánu? 

 
CIEĽ 1:  
Minimalizovať 
množstvo 
odpadu na 
teoretickom 
vyučovaní 
o 10% 

 
AKTIVITA 1:  
 
Doplniť nádoby na 
chodby s 
označením 
 

 
Z: Upratovačky na 
teoretickom 
vyučovaní 
 
T: jún / 2021  

 
 

Vlastná výroba 
odpadových košov 
s presným označením 
druhu  odpadu 
/ info: etická výchova /  
20 ks košov 
chodby teoretického 
vyučovania 
počet žiakov : 20     

 
Realizované: 
 

 
 

 
AKTIVITA 2: 
 
Exkurzia – zberný 
dvor VEPOS + 
natáčanie, 
videozábery 
fotky 

 
Z: Ing. Lisková + 
žiacka školská rada 
/ III.+IV. ročník/ 
 
T: do 12/2021 

Plán exkurzie+ 
pracovné listy 
+metodika 

Natočené video 
z exkurzie, publiko- 

     vané na web 
stránke školy  
 
počet žiakov : 90                           

 
Realizované :  
  
 

   
AKTIVITA 3: 
 
Exkurzia VEPOS 
 
separácia odpadov 
písať článok                                  

 
Z: Ing.Lisková 
 
T: do 12/2021 

článok na FB profile 
stránky školy od žiakov  

- čo videli 
- slovenský jazyk 
publicistický štýl 
 
 

počet žiakov : 90 
 

 
Realizované: 

  



CIEĽ 2:  
Minimalizovať 
množstvo 
odpadu na 
praktickom 
vyučovaní 
o 30% 

 
AKTIVITA 4: 
 
Doplniť nádoby 
v priestoroch 
odborného výcviku 
s označením 

 
Z: vedúci učebnej 
skupiny – žiak 
 
T: do 9 / 2021 

 
Vlastná výroba 
odpadových košov 
s presným označením 
druhu odpadu 
/odborný výcvik/ 
4 ks košov 

 
počet žiakov : 15 

 
Realizované: 
  

  
AKTIVITA 5: 
Prednáška triedy 
II.A - Hľadanie 
profilu páchateľa 
rovesnícke 
vzdelávanie 
 
Separácia odpadov 
 

 
Z: p. Morávková – 
majster OV 
 
T: do 12 / 2021 
 

 
zdravá sebakontrola 
a súťaživosť medzi 
triedami 
podporovať 
separovanie 
zverejniť na web 
stránke našej školy 
 
 
počet žiakov : 25 

 
Realizované: 
 

 AKTIVITA 6: 
 
Do ŠKVP predmet 
OVY zaradiť témy 
ENVIRONMENTÁL 
NA VÝCHOVA 
Zapojenie do 
projektu ELEKTRO 
ODPAD 
 

 
Z: Bc. Jakubec – 
hlavný majster +   
majstri odbornej 
výchovy 
    
T : Zapojenie 
9/2021 
  

 
Web článok, rozhlas 
Časovo tematický plán 
odborný výcvik, etická 
výchova, ekonomika 
obrábač kovov  
mechanik - opravár  
mechanik –nastavovač 
počet žiakov : 35 

 
Realizované: 
 



  
AKTIVITA 7: 
 
Kvetinová stena 
 

 
Z: p. Pertlová 
 
T: priebežne 

 
Recyklácia odpadov : 

- staré palety  
- staré strúhadlá 

 
 
 
počet žiakov : 10 

 
Realizované: 
 

  
AKTIVITA 8: 
 
INFO TABUĽA 
Príroda nie je 
smetisko 

 
Z: p.Pertlová - 
koordinátor 
     
 
T: priebežne 
 

 
Spolupráca s mestom, 
ktorá už prebieha 
formou e-mailov, 
telefonátov 
 
 
počet žiakov : 15 

 
Realizované: 

  
AKTIVITA 9: 
 
Vybudovanie 
prístrešku pre 
bicykle na 
teoretickom 
vyučovaní 

 
Z: majstri OVY + 
žiacka školská rada 
 
T: 3/2022 

 
Chránime trávnaté 
zelené plochy 
 
pre počet bicyklov : 9 
 
 
počet žiakov : 10 

 
Realizované : 



  
AKTIVITA 10: 
 
Vytvoriť 
kompostovisko 

 
Z: školník + žiacka 
školská rada 
 
T : 4/2022 

 
Úprava okolia školy, 
telocvične:  
zelený odpad 
mimoškolská činnosť – 
krúžok 
environmentálnej 
výchovy 
 
počet žiakov : 8 

 

 
Realizované: 

 


