
 

 

Environmentálny akčný plán školy: Odborné učilište internátne, Gottwaldova 70/43, 991 06  Želovce 

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:  Zeleň a ochrana prírody pre certifikačné obdobie:  september 2016 – máj 2018 (schválené 
predĺženie certifikačného obdobia do máj 2019 

Silné stránky Slabé stránky 

zeleň v areáli školy vodná plocha v areáli školy 

starostlivosť o zeleň v rámci odborného výcviku chýbajú regionálne druhy drevín 

 oddychová zóna bez lavičiek 

 chýba učebňa v areáli – v prírode 

 zavlažovanie vodou z vodovodu 

EAP písomne schválil: Mgr. Katarína Jánošová  Dátum schválenia: 20.2.2017 

Ciele Aktivity Zodpovedná osoba a 
termín 

Indikátor /  
Ukazovateľ úspechu 

Monitoring / 
Postupujeme podľa 

plánu? 

CIEĽ 1: Vytvoriť prírodnú 
záhradu a zvýšiť počet 
regionálnych druhov 
drevín v areáli školy o 10 
kusov do júna 2017 
 
 

AKTIVITA 1: 
Zdokumentovanie súčasného 
stavu zelene v areáli  školy 

 

zodp.: koordinátor Mgr. 
Belová 
T: okt. 2016 

Pracovný list, 
oboznámenie na 

Kolégiu Zelenej školy, 
100% účasť členov 

Kolégia 

Pracovný list 

AKTIVITA 2: 
starostlivosť o školský dvor: 
a) vyhrabávanie lístia 
b) kompostovanie 
c) zber odpadov a ich 
triedenie  
 

zodp.:  
a)Bc. Jarmila Tuhárska 
Termín: okt. 2016 
b) Ing. Ľubomír Bolha 
T: október 2016 
c)Mgr. Belová Andrea 
T:mesačne 

upravený areál školy 
kompost, triedený 

odpad odovzdaný do 
zberného dvora obce, 
zapojí sa 80% žiakov 

upravený areál školy 



AKTIVITA 3:  
vytvorenie Zelenej hliadky 

zodp.: Bc. Koreňová Jana 
T: raz mesačne rozdeľuje 
úlohy žiakom  

10 vykonaných 
hliadok po škole 

Zelené hliadky, rozpis 
na nástenke Zelenej 

školy 

AKTIVITA 4: 
Adoptuj si javor 
a) výsadba javorovej aleje 
12 kusov stromov  a tým 
úprava prístupovej cesty 
b) zhotovenie informačných 
tabúľ ku stromom 

zodp.:  
a) Milan Dugovič 
T: november 2016 
b) Ivan Fraňo 
T: február 2016 

a) 12 kusov 
vysadených javorov 
b) zhotovenie 12 
informačných tabúl  
 

vysadená alej bez info 
tabúľ 

adoptované sú drienky 

AKTIVITA 5: 
Vytvorenie grafického 
návrhu Voňavých slimákov  
zo sortimentu bylín, ktoré 
určí zodpovedná osoba 

Zodp.: Ing. Ľubomír Bolha 
T: február 2017 
 

farebné nákresy 
žiakov na výkresoch, 

každý žiak vytvorí 
jedného slimáka,  

zapojí sa 90% žiakov, 
zodpovedná osoba 

posúdi návrhy a určí 4 
najvhodnejších 

slimákov  

Nákresy žiakov 



AKTIVITA 6: 
Odstránenie krov na 
pozemku a divokej skládky 

Zodp.: Ing. Kristián Balík 
T: marec 2017 

vyčistený pozemok, 
úpravy terénu sa 

zapojí 90% žiakov 

Vyčistený pozemok 

AKTIVITA 7: 
Vymeranie a vytýčenie 
pozemku 

Zodp.: Milan Dugovič 
T: marec 2017 

jeden nákres 
(kódovanie) pozemku, 

vymeriavacích prác  
a vytýčenia pozemku 
sa zapojí 50% žiakov  

Upravený pozemok 

AKTIVITA 8: 
Výkop jazierka, založenie 
jazierka a využitie 
vykopanej pôdy na úpravu – 
vyrovnanie pozemku  

Zodp.: Ing. Kristián Balík  
T: marec 2017 

vyhĺbená jama na 
jazierko, založené 
jazierko, urovnaná 

pôda, pozemok 
pripravený na 

zatrávnenie, zapojí sa 
80% žiakov 

Výkop jamy jazierka, 
pozemok zatrávnený, 
jazierko nezaložené 

AKTIVITA 9: 
Svojpomocné zakúpenie a 
výsadba drevín a krov – 
sortiment zohľadňujúci 
včelársky rok a včeliu pašu 

Zodp.: Daniela Svorniková 
T: apríl 2017 

10 kusov regionálnych 
druhov drevín a 10 

kusov krov, výsadby 
sa zapojí 80% žiakov 

vysedené dreviny, kry 

AKTIVITA 10: 
Výroba menoviek stromov 
a krov z dreva 

Zodp.: Ivan Fraňo 
T: apríl 2017 

20 kusov menoviek 
z dreva 

s vypaľovaným 
názvom slovenským 
a latinským, výroby 

a uloženia menoviek 
sa zapojí 80% žiakov 

zhotovené menovky 

AKTIVITA 11: 
Výsadba trávnatej plochy 

Zodp.: Milan Dugovič 
T: apríl 2017 

vysiata trávnatá 
plocha, výsadby sa 

zúčastní 40% žiakov 

zatrávnená plochy, 
kosenie plochy 



AKTIVITA 12: 
Realizácia Voňavých 
slimákov 
a) príprava stanovísk 
a osadenie 
b) získanie semiačok 
a sadeníc, výsev a výsadba 
aromatických 
a medonosných rastlín 
s prihliadnutím na včeliu 
pašu 
c) zber byliniek 
d) zverejnenie v okresných 
novinách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zodp.:  
a) Milan Dugovič 
T: apríl 2017 
b) Daniela Svorniková 
T: apríl 2017 
c) Bc. Jarmila Tuhárska 
T: september 2017 
d) PaedDr. Tatiana Lekýrová 
T: jún 2017 

a) 4 stanovište v tvare 
slimákov, 

 b) vysiate semená 
alebo a zasadené 

sadenice 
c) zostrihnuté kvety, 
plody, listy bylín – 

sušené a uskladnené 
d) zverejnený článok 
v okresných novinách 

Pokrok 

Voňavý slimák 
s bylinkami, Hotel pre 

hmyz 

AKTIVITA 13: Dvojdňový 
pobyt v Zaježovej 
- beseda Permakultúra 
a poľnohospodárstvo, 
Ekoaktivity 

zodp.: Bc. Koreňová Jana 
T: apríl 2017 

pobyt v komunitnom 
centre Zaježová, 
zúčastní sa 90% 

žiakov 

pobyt v Zaježovej, apríl 
2017 

CIEĽ 2: Vytvorenie 
prírodnej učebne do mája 
2018 

AKTIVITA 1:  
Ochutnávka bylinných čajov 
spojená s prezentáciou 
účinkov bylín na ľudský 
organizmus 
a) letáčiky v obci o možnosti 
ochutnávky 
b ) laminátové kartičky 
o bylinkách a ich účinkoch 

zodp.:Bc. Jana Koreňová 
a žiačka – členka kolégia  
T: september 2017 

čajová zmes 
a) letáčiky 
v papierovej podobe 
rozdané v obci 
b) laminátové kartičky 
zúčastní sa 60% 
žiakov 

Ochutnávky čajov 
a medu, december 
2017 



AKTIVITA 2: 
Výroba vonných olejov a 
mydiel 
 

zodp.: Ing. Ľubomír Bolha 
T: október 2017 

vonné oleje a mydlá 
z bylín, 5 ks oleja a  
5 ks mydiel, budú sa 
vyrábať v školskom 
laboratóriu,  zúčastní 
sa 70% žiakov 

vyrobené mydlá na Dni 
otvorených dverí a ku 
dňu Valentína 2019 

AKTIVITA 3:  
Zhotovenie a prezentácia 
učebnej pomôcky – bylinky, 
stromy a kry v areáli našej 
školy 

zodp.: Mgr. Belová Andrea, 
Svorniková Daniela 
T: november 2017 

vyrobená učebná 
pomôcka v podobe 
katalógu bylín, 
stromov, krov – 
názov, popis, 
prípadne použitie ich 
častí, pomôcky budú 
vystavené v triedach 
podľa toho, ktorí žiaci 
ju pripravili 
a vyučujúci ich využijú 
na vyučovaní podľa 
učebnej látky 
zúčastní sa 80% 
žiakov 

vyrobená učebná 
pomôcka 

AKTIVITA 4: 
Výroba vtáčej búdky 
a domčekov pre ježkov 

zodp.: Ivan Fraňo a člen 
kolégia – žiak Peter Hudec 
T: december 2017 

vtáčie búdky a domov 
pre ježkov, zúčastní 
sa 60% žiakov 

vyrobené a kladené 
búdky a kŕmidlá zima 
2017 

AKTIVITA 5: 
Beseda „Prírodné materiály, 
kôry a štruktúry kameňov“ 

zodp.: Milan Dugovič 
T: december 2017 

beseda so 
zamestnancom firmy, 
zúčastní sa 80% 
žiakov  

beseda v Zaježovej 
v rámci projektu 
Pomáhame vyrásť 
2017/2018 a aj 
rovesnícke vzdelávanie 
na tému prírodných 
materiálov v máji 2018 



AKTIVITA 6:  
Súťaž „Koláž -  zážitkový 
chodník“ 
 

zodp.: Ing. Ľubomír Bolha 
T: január 2018 

prezentácia návrhov 
na nástenke, zúčastní 
sa 30% žiakov 

Návrhy chodníka na 
nástenke Zelenej školy 

AKTIVITA 7: 
Vybudovanie Zážitkového  
chodníka (hmatový, 
zrakový)  
 

zodp.: Ing. Kristián Balík 
T: marec 2018 

zážitkový chodník, 
zúčastní sa 80% 
žiakov 

existujúci chodník 
„Pociťák“ jar 2018 

 

 AKTIVITA 8: 
Vytvorenie Učebne pod 
modrým nebom 
a) príprava materiálu na 
altánok, pníkov na sedenie 
a stola 
b) zhotovenie konštrukcie 
altánku 
c) betónovanie pätiek a 
osadenie altánku a pníkov 
na sedenie, stola 

zodp.: Ivan Fraňo, Milan 
Dugovič a žiak – člen 
Kolégia Peter Hudec 
a) T: február 2018 
b) T: február 2018 
c) T: marec 2018 

1 altánok, 1 stôl,  
10 pníkov na sedenie, 
zapojených 90% 
žiakov 

Altánok - nazvali sme 
ho Zelená trieda, 
strecha pokrytá trstinou 
v rámci projektu 
Pomáhame vyrásť 
2017/2018 

 AKTIVITA 9: 
Vytvorenie zbernej nádoby 
na dažďovú vodu slúžiace 
na zavlažovanie ako aj 
napájadlo pre vtáctvo 
a včely 

zodp.: Ing. Ľubomír Bolha 
a žiačka – členka kolégia 
Michaela Kováčová 
T: apríl 2018 

zberná nádoba pod 
žľabom altánka, 
zapojí sa 70% žiakov  

zberná nádoba na 
dažďovú vodu 

 AKTIVITA 10: 
Zrealizovanie Svetového 
dňa vody 
a)voda v edukačnom 
procese 
b)zbierky vody z rôznych 
zdrojov 
c)rovesnícke vzdelávanie 

zodp.: Bc. Tuhárska Jarmila 
a) PaedDr. Tatiana Lekýrová 
v spolupráci s ped. zam. 
SOŠ v Želovciach Ing. 
Jánossyovou 
b)členovia kolégia 
c)žiaci III.A triedy 
d) Ing. Kureková – neped. 

a)výklad učiva o vode 
v jednotlivých 
ročníkoch 
b)odber 5 vzoriek 
vody z rôznych 
zdrojov       v obci 
c)vzdelávanie 
prebehne v každej 

Deň vody rovesnícke 
vzdelávanie a návšteva 
čističky odpadových 
vôd V. Krtíš marec 2018 



d)exkurzia na ČOV v obci zam. 
 
T: apríl 2018 

triede  
d)20 žiakov sa 
zúčastní exkurzie 

 Aktivita 11: 
Spolupráca s nez. 
organizáciou Šóšárske 
pramene 
a) úprava terénu – kosenie, 
hrabanie, vysekávanie 
porastov  

zodp: Mgr. Belová Andrea 
Nikoleta Oláhová – členka 
kolégia 
Upravený terén pri 
Šóšárskom prameni 
T: máj 2018 

zapojí sa 60% žiakov podľa potreby nezisk. 
organizácie 

Ciele Aktivity Zodpovedná osoba a 
termín 

Indikátor /  
Ukazovateľ úspechu 

Monitoring / 
Postupujeme podľa 
plánu? 

CIEĽ 3:  
Vybudovanie 
vegetačného múru so 
sortimentom trvaliek ako 
plotu (20 ks vriec) do 
konca apríla 2019 
 

Aktivita 12: 
Vytvorenie vegetačného 
„zeleného“ múru okolo 
„starej kotolne“, táto budova 
zasahuje do priestoru nami 
vybudovanej prírodnej 
záhrady  
a) úprava časti terénu okolo 
stien starej budovy, 
odvodnenie 
b) príprava komponentov – 
geotextília, zemina, uzáver 
c) výsadba trvaliek do vriec 
(textília plus zemina plus 
uzáver textílie) 
d) montáž vegetačného 
múru 

zodp.: Mgr. Belová Andrea 
a) Ing. Kristián Balík 
T: október 2018 
b) Ing. Ľubomír Bolha 
T: október 2018– február 
2019 
c) návrh žiakov, aké trvalky 
dať od „eko-vriec“a do akej 
podoby naukladať vrecia 
zodp. Daniel Špiciburg, člen 
kolégia 
T.: december 2018 
vyhodnotenie návrhov 
zodp. Ing. Ľubomír Bolha 
T: január 2019 
d) Ing. Ľubomír Bolha 
marec 2019 – apríl 2019 

a) upravený terén 
okolo budovy starej 
kotolne 
b) 20 pripravených 
vriec  
c) žiakmi navrhnuté 
farebné návrhy 
sortimentu trvaliek 
a tvaru uloženia vriec 
d) vegetačný múr so 
sortimentom trvaliek 
(20 ks vriec) okolo 
stien budovy „starej 
kotolne“ 
zapojí sa 90% žiakov 

apríl 2019 

 
 
 
 


