
Environmentálny akčný plán školy: MŠ Budovateľská
ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:           Odpad              pre certifikačné obdobie: šk.rok 2010/2011
Ciele
Aktivity

Zodpovedná osoba a termín
Indikátor / 
Ukazovateľ úspechu
Monitoring / Postupujeme podľa plánu?
CIEĽ 1. Znížiť objem  vytvoreného odpadu 
o 3O % do konca júna 2011
AKTIVITA 1:
Pripraviť rozsiahlu informačnú 

kampaň o možnostiach minimalizácie tvorby odpadu na škole
- pravidelné mesačné infostánky 


- aktualizácia násteniek                                                                                             
- divadielko k danej téme, s ktorým deti vystúpia pred deťmi 

zodp:Mihalová
T: 10.január 2011


zodp.:Richnavská-rodič
T:30. deň v mesiaci

zodp.:Malinovská
T:stály 


zodp.:Mihalová-uč.
T:22.apríl 2011

zodp.:Mihalová
T:29.4.2011
 

- počet zapojených detí do kampane 


- počet pripravených aktivít / infostánkov a pod/

18.1.2011-porada tr. Učiteliek
31.1.2011-pedagogická porada
všetky učiteľky


Školský časopis“Jabĺčko“

„Odpady“-informačný materiál od Spoločnosti priateľov Zeme



nástenka vo vstupnej chodbe
centrálna nástenka
triedne nástenky
29.4. divadlo.“Príbeh z lesa“
zahrali deti z environkrúžku

AKTIVITA 2:
Urobiť prieskum na škole s otázkami:
- "Kde sa najviac na škole tvorí odpad"
- Ako by ste znížili tvorbu odpadu na škole / v triede?

zodp.:všetky uč.,Šestáková- zástupkyňa
T:23.december 2010

- počet získaných odpovedí 
- počet návrhov na riešenie

konzultácie so zamestnancami- 6


brainstorming medzi deťmi jednotlivých tried

AKTIVITA 3:
Vybrať a zrealizovať vybrané návrhy z prieskumu urobeného na škole

zodp.:kolégium MŠ
T:10.január 2011
 
- zníženie objemu odpadu o 30%

-kresliť na obe strany papiera
-na kreslenie využívať “šmíraky“
-použitý papier dávať do zberu
-odpad využívať na výchovno-vzdelávacie aktivity 

AKTIVITA 4:
Pripraviť sériu tvorivých dielní "Tvoríme z odpadu". 


- výroba recyklovaného papiera z odpadového papiera na škole, 

- výroba modelov šiat z odpadových materiálov

-výroba obrazov z odpadových materiálov

-výroba ekovláčika-Separáčika

zodp.:triedne učiteľky
T:20 apríl 2011


zodp.:Amrichová-uč.
T:22.apríl 2011

zodp.:triedne uč.
T:22.apríl 2011

zodp.:triedne učiteľky
T:22.apríl 2011

Zodp.:envirokrúžok
T:2.február 2011


- počet zapojených detí
- počet vytvorených výrobkov z odpadov



-počet predvedených modelov na módnej prehliadke


-počet vystavených obrazov


-počet farebných vagónikov

„Niečo z ničoho“
-zapojených 5 tried
42 výrobkov z odpad. papiera , plastu , kovov
-zrealizovaná výstavka na dvore
29.apríla

.6 modelov


5 obrazov- logá tried MŠ


modrý, žltý, zelený,hnedý, červený + rušeň

AKTIIVTA 5:
Zabezpečiť pitný režim v podobe ponuky čajov v sklenených  pohároch  




zodp.:Štefančíková-starý rodič- vedúca ŠJ
T:2.január 2011

- zníženie podielu vyhodených plastových fliaš

-Objednaný prístroj na sýtené 
nápoje
-pitný režim =čaje v sklenených džbánoch


AKTIVITA 6.:
Upevniť a sprístupniť zakúpený lis na plastové fľaše vo vstupných priestoroch MŠ

Zodp.:Spišák- starý rodič
T.:15.január 2011

-množstvo vylisovaného plastu

 3.3.2011-10kg
29.3.2011-55kg

AKTIVITA 7.:
Zabezpečiť v každej triede farebne označené nádoby na jednotlivé druhy odpadového materiálu

Zodp.:Triedne učiteľky
T.:15.január 2011

-počet tried s umiestnenými  nádobami na triedenie
-zápisnica z porady

5 tried


AKTIVITA 8.:
Umiestniť v priestoroch MŠ zberné kontajnery na jednotlivé druhy odpadu

Zodp.:Richnavská-rodič
T.:31.január 2011

-počet kontajnerov na jednotlivé druhy odpadu

1-plast- suterén
1-papier- suterén
1-sklo- suterén
1-hlinník -suterén
1-monočlánky-šatňa
1-bioodpad-šk. záhrada
5-papier-triedy
5-hlinník- triedy
5-plast- triedy


AKTIVITA 9.:
Zabezpečiť odvoz zozbieraného odpadu do zberných surovín

Zodp.: Richnavská-rodič
T..15.január 2011

-potvrdenky zo zberných surovín

Február
Marec
Apríl
Máj


AKTIVITA 10.:
Kontrola triedenia odpadu po triedach detskými hliadkami

Zodp.: učiteky II. A IV. tr.
T.:posledný deň v týždni

-počet zapojených detí do kontroly

10+6
11.4.2011-„Slniečka“
14.4.2011-„Slnečnice“
                  „Srdiečka“
20.4.2011-„Domček“
                  „Myšky“

AKTIVITA 11.:
Nainštalovať v priestoroch MŠ
obrazovú informačnú výstavu
o odpadech

Zodp.:Malinovská- rodič
T.:31.január 2011

-počet obrazov v nainštalovanej výstave

11 plagátov


AKTIVITA 12.:
Zorganizovať zber druhotných surovín so zapojením rodičov a širšej verejnosti

Zodp.:Malinovská-rodič
          Richnavská-rodič

-počet zapojených účastníkov
-množstvo zozbieraných surovín v kg
-množstvo získaných finančných prostriedkov v€
október 2011:I.tr.567kg- 15€  
                     II.tr.221kg- 10€
                     III.tr.275kg- 10€ 
                  IV.tr.1O41kg-30€ 
                        V.tr.76kg- 5€
Spolu:               2179kg-  70€
Apríl 2011: I.tr.1002kg -  50 €
                  II.tr  212 kg -  11 €
                  III.tr. 243kg -  12 €
                  IV.tr.557kg-    28€
                  V.tr. 113kg-     5 €
Spolu:      2 127kg -     106 €
CELKOM: 4306kg-              €                                                                     



AKTIVITA 13.:
Zúžitkovať bioodpad vytvorením kompostoviska v areály školskej záhrady



Zodp.:Miklášová- riad. MŠ
T.15.apríl 2011

-množstvo kompostového materiálu




AKTIVITA 14.:
Uskutočniť jesenné a jarné upratovanie -brigádu v šk. záhrade











Zodp.:triedne uč.
T.:31.marec 2011

-počet zapojených detí a 
dospelých



-množstvo vyhrabaného bioodpadu
-množstvo namaľovaných tabúľ plota 
-množstvo vysadených kvetov
-počet upravených záhonov 
-počet vysadených ihličnanov
-počet vysadených listnáčov

87detí
53 rodičov
15 zamestnancov
3 lesníci


12 5kg- jeseň

99
5 druhov
4
141
2




