
Environmentálny akčný plán školy:  Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:            Odpad              pre certifikačné obdobie:  šk. rok 2013/2014 a 2014/2015 

EAP bol konzultovaný s (uveďte meno konzultanta):  Katarína Štrbová Dátum konzultácie: 10. február 2014 

EAP písomne schválil (uveďte meno pracovníka 
Regionálneho centra, ktorý Váš EAP schválil e-mailom 

alebo listom):  

Miroslava Piláriková 
Regionálne centrum Žilina 

Dátum schválenia: 10. apríl 2014 

Ciele Aktivity Zodpovedná osoba a 
termín 

Indikátor /  
Ukazovateľ úspechu 

Monitoring / 
Postupujeme podľa 

plánu? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTIVITA 1: Rovesníci  

o odpadoch 

- Diskusia akčného tímu 

Zelenej školy so žiakmi 

1. a 2. ročníkov na 

škole o odpadoch  

- Tvorba letákov 

o separovanom zbere 

na škole  

- Rozmiestnenie letákov 

v triedach, chodbách 

a kanceláriách školy  

zodp.   

Holaza-III.A, Jančulová I.O,  

Ing. Časnochová  

T 1: Február – apríl2014 

T2: September – október 2014 

 

 

Letáky o separovanom 

zbere na škole , 

umiestnené do všetkých 

tried,  kancelárii a na 

nástenku na I. poschodí 

 

AKTIVITA 2: Rozhlasová 

relácia o separovanom odpade 

na škole: 

 -o pravidlách separácie 

-o význame separácie 

 

zodp.   Ing. Nistlerová 

Gomola I.O, Kulla  - III.C 

T: Február 2014 

Rozhlasová relácia 

odvysielaná 4 x počas 2 

týždňov 

 



 
 
 
 
 
 
 
CIEĽ 1:  
Zníženie množstva 
komunálneho odpadu 
o 20 % zavedením 
trojzložkového 
separovaného odpadu – 
papier plasty, sklo ku 
koncu januára 2015 

AKTIVITA 3: Zabezpečenie 

košov a priestoru pre 

separovaný odpad a jeho 

označenie 

Zodp. Školník, ekonómka, 

Mahút, Grňák – II.B, 

       -I.O 

T: Január  - február 2014 

-Na  chodbách nádoby 

na plast. 

-Na papier nádoba  na 1. 

poschodí 

- Na sklo v učebni CLC, 

v kuchyni, v CVČ 

 

 

AKTIVITA 4: Vytvorenie 

hliadkovacej skupiny na 

kontrolu separácie odpadu 

zodp.  P. upratovačka 

Podmanická, Šotkovská– I.O 

T: týždenne  

 

Zápis kontrol do 

hodnotiaceho hárku raz 

za dva týždne 

 

AKTIVITA 5:Spolupráca 

s firmou na výmenu 

separovaného papiera za 

hygienický materiál pre školu 

Zodp. Mgr. Palko 

T: Apríl 2014 

Jedna výmena  starého 

papiera počas 

kalendárneho  roka 

 

AKTIVITA 6:  Tvorba 

propagačného materiálu ku 

„Dňu Zeme“ pre občanov 

mesta a rodinných príslušníkov 

žiakov 

Zodp: Ing. Nistlerová, Ing. 

Časnochová 

Cisárik, Bugala – I.O 

Holaza III.B 

T: Apríl 2014 

200 ks propagačného 

materiálu o odpadoch  - 

rozdaných  občanom 

 

AKTIVITA 7: Súťaž 

o vytvorenie najkrajšej 

a najúčelnejšej vtáčej búdky 

vytvorenej z plastovej fľaše 

alebo starého papiera 

Zodp:  CVČ 

Grňák-II.B, Bugala I.O 

T: September – november 2014 

20 kusov búdok 

a kŕmidiel z dreva, 30 ks 

búdok a kŕmidiel 

z odpadového materiálu 

 



AKTIVITA 8: Tvorba záložky 

pre žiakov I. ročníkov o 

odpade 

Zodp: - CVČ 

Haladej – I.O 

T: September 2014 

100 záložiek rozdaných 

žiakom 
 

AKTIVITA 9: Sledovanie 

faktúr za separovaný odpad 

jeho postupné zhodnocovanie 

zodp.    Edita Mahútova – 

ek.odd. 

 Hliadkovacia skupina    - 

Haladej a spol  

T: November 2014 

Súpisná tabuľka 

odpočtov 
 

 

 


