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ENVIRONMENTÁLNY AKČNÝ PLÁN ŠKOLY
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
Prioritná téma
ODPAD
Certifikačné obdobie – školské roky: 2021/2022, 2022/2023
Meno a priezvisko koordinátora programu na škole: Kontaktné údaje (email, telefón):
Kinga Kiss

kinga.kiss.szsds@gmail.com

EAP konzultovala a písomne schválila (meno
Dátum schválenia EAP: 29.4.2022
regionálnej koordinátorky Zelenej školy, ktorá váš EAP
schválila emailom): Lesanka Blažencová
ČO SME ZISTILI V AUDITE?
Silné stránky
Často používame v škole online testovanie, s čím
minimalizujeme papierový odpad.
Na každom poschodí máme kôš na separovanie
odpadu
Na triednických hodinách sa minimálne trikrát za
školský rok zaoberáme témou: Ochrana životného
prostredia (pozeranie videofilmu a následná diskusia)
Na hodinách nemčiny, angličtiny, slovenčiny
a maďarčiny sa učitelia už teraz snažia klásť dôraz na

Slabé stránky
Nie v každej triede je smetný kôš na separovanie.
Koše na separovanie odpadu, čo máme na každom poschodí, nie
sú vhodne označené, chýbajú symboly a podrobné popisy, kvôli
tomu sú nesprávne používané a odpadky končia v kontajnery na
komunálny odpad.
Na toaletách sú umiestnené papierové obrúsky na sušenie rúk, čím
vzniká obrovské množstvo komunálneho odpadu.
Neorganizujú sa aktivity ako Deň Zeme, zbieranie odpadkov
v bezprostrednej blízkosti školy, exkurzie, osvetové akcie.
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triedenie odpadkov u žiakov v domácom prostredí a aj
v škole, pretože téma Ochrana životného prostredia je
medzi maturitnými témami.
Nemáme kontajner na bioodpad, nezachytávame dažďovú vodu.
VÝCHODISKOVÝ STAV
Náš cieľ je motivácia žiakov a zistenie úrovne predchádzajúcich vedomostí o téme. V našej škole je dôležité, aby žiaci získali
ucelený obraz o triedenom zbere odpadu. Naším prvoradým cieľom bude odovzdať čo najviac informácií a ukázať žiakom
súbor krátkych filmov týkajúcich sa tejto témy. Medzi naše ciele patria aj exkurzie, kde sa žiaci môžu naučiť, ako správne
triediť odpad a pochopiť celý proces odpadového hospodárstva.
Na dievčenských toaletách by sme chceli umiestniť sušiče rúk s hepa filtrom alebo s ionizátorom. V budúcnosti by sme
chceli zorganizovať zbierku na projekt výmeny papierových obrúskov na také prístroje. Okrem toho plánujeme osvetové
prednášky o ekologických alternatívach k menštruačným pomôckam a podporovať žiačky v zmene. Cca 80% našich
študentov sú dievčatá, takže pomocou tohto môžeme pomôcť životnému prostrediu a znížiť množstvo odpadu na toalete.
Jedným z našich cieľov je pravidelne organizovať Deň zeme a zbieranie odpadkov v bezprostrednej blízkosti školy. Do
každej triedy by sme chceli dať viac smetných košov, ktoré by boli farebne rozlíšené s podrobným popisom, čo všetko
môžeme do nich dať. Riadne by sme označili aj tie odpadkové koše, ktoré sú na chodbe so symbolmi a popismi. Očakávame
tak výrazné zníženie množstva komunálneho odpadu. Je dôležité naučiť žiakov, že odpadky možno triediť aj podľa symbolov
na obale.
V pláne máme organizovať pravidelnú informačnú kampaň pre študentov. Zisťovali sme záujem študentov o akej téme
(týkajúce sa odpadového hospodárstva) by sa chceli dozvedieť viac. Študenti robia výskumnú prácu a prezentáciu čo
prednášajú ostatným študentom a potom nasleduje rozhovor s odborníkom. Spätnú väzbu o tých workshopoch dostaneme
na konci školského roka, kedy organizujeme súťaž žiakov, čo sa skladá z dvoch časti: 1. test čo meria teoretické a hlavne
praktické znalosti čo sa naučili na workshope. 2. Ktorí napísali test najlepšie, môžu konať ústnu formu súťaže: píšu
a prednášajú rečnícky prejav pred odbornou komisiou na kontroverznú tému týkajúce sa odpadového hospodárstva. Každí
súťažiaci dostane malý darček a najlepší dostanú cennejšie darčeky a ako odmenu dobrú známku
z maďarského/slovenského jazyka.
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V Dunajskej Strede sa plast a papier dodávajú na zberný dvor mesačne, ak sú správne triedené. V škole máme 1 kontajner
na komunálny odpad a 1 na papier. Komunálny odpad je prepravovaný raz za týždeň. Kontajner je vždy úplne plný. Papier je
prepravovaný každé dva týždne a kontajner je takisto plný. Po skontrolovani obsahu kontajnera na papier sme objavili že
tam dostali aj polopoužité papiere. Teraz už týždenne skontrolujeme papierový odpad pred ich vytiahnutím a ktoré sa ešte
dajú použiť nezlikvidujeme, ale opätovne používame. Každý mesiac by prepravovali aj plast, ktorý je v priehľadnom vrecku,
ale mi sme doteraz nesprávne triedili odpad a všetko skončilo v komunálnom kontajneri.
Za odvoz smetí platíme 1355 eur mesačne. Za odvoz nebezpečného odpadu, čo vzniká počas vyučovania odborných
predmetoch platíme 222 eur mesačne.
Komunálny odpad: plný kontajner 1x týždenne, papier: plný kontajner: 1x za dva týždne. Plast sa netriedi – je v
komunálnom odpade. Celkové množstvo odpadu na škole 1 a pol kontajnera/týždeň
Enviromentálny audit školy sme vyplnili a uvedené údaje sme získali počas plnej prevádzke v novemberi 2021. V škole
pracuje 38 zamestnancov (spolu pedagogický a nepedagogický zamestnanci) a študuje 275 žiakov. Z toho 65 absolvent sa
zúčastňuje diaľkového vzdelávania, do školy prídu iba raz za týždeň. Okrem toho aj tretiaci a štvrtáci na dennom štúdiu
absolvujú prax 2-3 dni týždenne mimo areálu školy.
Počet toaliet na škole: spolu 7.
Na škole prebieha zber drobného elektroodpadu a batérií (v roku 2020/2021 účasť v projekte ElektroodpadDopad4).
Školskú kuchyňu nemáme. Žiaci chodia na obed do susednej školy.
KONCOVÝ STAV
vyplníte pri prihlasovaní do záverečného hodnotenia
Ako sme naplnili cieľ?
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Cieľ
Čo chceme
dosiahnuť?
(SMART)*

Aktivita
Ako to chceme
dosiahnuť?

Zodpovedná osoba Ukazovateľ
Kto to má na starosti? úspešnosti
Kedy budeme aktivitu
považovať za úspešnú?
Termín
Kedy to spravíme?
(číselný ukazovateľ)
Ako často to budeme
robiť?

CIEĽ:

AKTIVITA 1:
Umiestňovanie
označených
odpadových košov
v triedach a na
chodbách.

Zodpovední: Kinga
Kiss a členovia
kolégia
(financovanie: škola)

Našim cieľom je
znížiť
komunálny
odpad o 10%
a znížiť
celkového
množstva
odpadu o 5%.

Monitoring
Podarilo sa nám aktivitu
uskutočniť v stanovenom
termíne a so splneným
ukazovateľom úspešnosti?
napr. dátum, počty
zúčastnených a link na web,
kde je zverejnená informácia
o uskutočnení aktivity – stačia
2 vety a fotka)

V triedach umiestniť
koše zvlášť na plast (18
tried)
Na chodbách umiestniť
koše na plast, papier,
bio odpad (4 miesta)
Termín: marec-apríl
Vytvoriť
jedno zberné
2022
miesto na lieky
AKTIVITA 2:
Prezentácia: Fanni
Zúčastnia žiaci 1-2.
Rovesnícke
Ábrahámová, Noémi
ročníka
https://dunaszerdahelyi.sk/hull
vzdelávanie
Miklós, Annamaria
adekgazdalkodaso správnom spôsobe
Németh, Bálint Pál
Informovanie: FB:
fontossagarol-tajekozodtaklikvidácie odpadu +
Simon z triedy 2.PSM. osobné profily žiačiek diakok
pozeranie videofilmu: Odborník: Mgr. Gábor a učiteliek a officiálna
Welcome in Sodome + Inczédi – vedúci
stránka školy
FB: osobné profily žiačiek a
odborná prednáška a technického oddelenia
učiteliek a officiálna stránka
exkurzia na zberný
mestského úradu
školy
dvor v DS
v Dunajskej Strede
Uskutočnila: 15.3.2022
Termín: marec, apríl
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AKTIVITA 3:
Rovesnícke
vzdelávanie +
workshop/dieľňa s
odborníkom

2022
Téma: Zero waste
domácnosť
Prezentácia: Bálint
Máthé, Juraj Szabó,
Antónia Gyerpál
z triedy 1. PSA

Zúčastnia žiaci 1-2
ročníka + možnosť
zúčastniť sa, koho to
zaujíma z ostatných
ročníkov

FB: osobné profily žiačiek a
učiteliek a officiálna stránka
školy
Uskutočnila: 25.4.2022

Odborník: Rita Patasi
Szendi – vlastník zero
waste shopu
„Alternatíva“ v DS
Termín: 25.4.2022
Téma: Život bez
plastov
Rovesnícke
vzdelávanie: žiaci
z triedy 2. PSS
+ Odborník: Attila Gál
– regionálny zástupca
FCC
Termín: máj 2022
Ďalšie témy na
školský rok 2022/23:
- Ekologické
alternatívy k
menštruačným

FB: osobné profily žiačiek a
učiteliek a officiálna stránka
školy
Uskutočnila: 16.5.2022
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pomôckam
- Vegánska kuchyňa +
fair trade jedlá
- Vplyv textilného
priemyslu na životné
prostredie
- Vplyv pandémie na
životné prostredie
- Vplyv farmaceutickej
výroby na životné
prostredie
AKTIVITA 4:
Kinga Kiss
10 zvolených žiakov sa
Exkurzia do Kolárova – Termín: jeseň 2023
zúčastní exkurzie na
General Plastik
závod na spracovanie
plastov kde urobia fotky
a reportáž čo potom
ukazujú ostatným
žiakom školy s formou
prezentácie a verejnosti
na FB
AKTIVITA 5:
Zodpovední: Kinga
Chceme umiestniť
Kiss,
Anita
Malíková,
Získavanie finančných
v škole minimálne 2
Ildikó
prostriedkov na sušiče
sušiče.
Termín: jeseň 2023
rúk + ich zakúpenie a
umiestnenie v
toaletách
AKTIVITA 6:
Z: triedne professorky Zúčastňujú všetci žiaci
T: jar 2022/ jar 2023 školy
zbieranie odpadov v
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blízkosti školy na TRH
hodinách
AKTIVITA 7:
Neplytvaj! Vymieňaj!
(výmena alebo predaj
použitého oblečenia
a doplnkov)

každá trieda raz za
školský rok

Z: Kinga Kiss + žiačky Organizuje sa spolu
z rovesníckým
T: jar 2023
vzdelávaním na tému
„Vplyv textilného
priemyslu na životné
prostredie“ v aktivite 3.
Zúčastňujú všetci žiaci
školy
Z: Kinga Kiss
AKTIVITA 8:
Zúčastnia žiaci 1-2.
Odborná komisia:
Súťaž „EKO-EKI“
ročníka
Kinga
Kiss
(aprobácia
(motivačná aktivita)
MJL – ANJ), Gabriela
Orsolya (aprobácia
SJL – NEJ), Gábor
Inczédi (magister
ochrany životného
prostredia, vedúci
technického oddelenia
mestského úradu
v DS)
T: 9. Jún 2022 + apríl
2023
Z: Kinga Kiss
AKTIVITA 9:
Zúčastňujú všetci
Týžden bez
učitelia školy, následná
T:
školský
rok
kancelárského papiera
diskusia

https://dunaszerdahelyi.sk/azegeszsegugyi-kozepiskolabancseperedik-kornyezettudatosgondolkodas-faja
FB: osobné profily žiačiek a
učiteliek a officiálna stránka
školy
Uskutočnila: 9.6.2022
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2022/2023 raz za ¼
roka (3x)

AKTIVITA 10:
Ekotopfilm - Envirofilm
AKTIVITA 11:
Výuka k odpadom

Z: Mária Horváthová
T: máj 2022
Z: Lívia Pintes
Aktivita: Čítanie
a diskusia o 20-30
článkoch z knihy
Žijeme zodpovedne?
T: v priebehu šk. roka
2022/23

V septembri doplnený
audit – meranie
množstva papiera jeden
týždeň
Zúčastnia žiaci 2.PSS
triedy
Predmet: SJSL 2.
ročník
Zúčastní sa 2. ročník

Z: Odborní učitelia
Aktivita: Nebezpečné
odpady
v zdravotníctve
T: v priebehu šk. roka
2022/23

Predmet:
Ošetrovateľské
techniky 1-2. ročník 22 vyučovacie hodiny

Z: Odborní učitelia
Aktivita: Odpad
v nemocnici
T: v priebehu šk. roka
2022/23
Z: triedni učitelia

Predmet:
Ošetrovatelská
starostlivosť 3-4.
ročník 1-1 vyučovacia
hodina
Predmet: triednické
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T: v priebehu šk. roka
2022/23

hodiny
2-3 hodiny v každom
ročníku
1.ročník: Tiché mená
(Enviromentálna
výchova v súvislostiach
137.str.), Hľadanie
nezvestnej osoby
(Enviromentálna
výchova v súvislostiach
130-132.str.), Pexeso
(Komu patrí zem 78113.str.) + zbieranie
odpadov – AKTIVITA 6
2.ročník: Simpsonovci
menia, Príbeh Min, Čo
potrebujeme pre
šťastný život (Komu
partí zem 129-141. Str)
+ zbieranie odpadov –
AKTIVITA 6
3.ročník: Korálková hra
(Komu patrí zem 158163), Vieme čo jeme?,
Vieme čo pijeme?
(Komu patrí zem 199204) + zbieranie
odpadov – AKTIVITA 6
4.ročník: 2 hodiny
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v súvislosti s filmom
Bohatí či hudobní?
(Environmentálna
výchova a udržateľný
rozvoj I. 111-132. Str.) +
zbieranie odpadov –
AKTIVITA 6
Z: učitelia anglického
jazyka
T: v priebehu šk. roka
2022/23

Predmet: ANJ
4. ročník: Môj deň
(Komu patrí zem 165174), Rifle bez piesku
(Komu patrí zem 218222)

Z: učitelia anglického
a nemeckého jazyka
T: v priebehu šk. roka
2022/23

Predmety ANJ, NEJ
3-4.ročník 3-3 hodiny.
Konverzačná téma
Ochrana životného
prostredia (podľa
učebníc)

Z: učitelia dejepisu
T: v priebehu šk. roka
2022/23

Predmet: DEJ
2. ročník 1-2 hodiny:
Svet ako šachová hra
(Komu patrí zem 175182.)
Predmet: OBN
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Z: učitelia občianskej
náuky
T: v priebehu šk. roka
2022/23

1.ročník 1 hodina:
Always Coca Cola
(Komu patrí zem 231234)
2.ročník 1 hodina:
100% bavlna (Komu
patrí zem 235-236)

Z: Ildikó Horváthová
T: v priebehu šk. roka
2022/23

Predmet: Psychológia
1. ročník 1 hodina
(Komu patrí zem)

