
 
 
 
 
 
 

Environmentálny ak čný plán školy: Obchodná akadémia D. M. Janotu Čadca 

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:    Potraviny 2018/2019 – 20 20/2021 

Silné stránky Slabé stránky 

                  Vlastný bylinkový záhon                       Bufet nemá fair trade  výrobky  

                  Ovocné strom čeky                     Desiaty v  odpadkových košoch  

                  Bio odpad - kompostovisko                      Veľké množstvo odpadu z jedálne  

.                 Používanie lokálnych potravín v jedálni   

         Dobrá spolupráca s  pracovníkmi školskej jedálne   

  Východiskový stav (potravinový odpad zistený počas auditu): 20 kg 

EAP písomne schválil (uveďte meno konzulanta, alebo 
pracovníka Regionálneho centra, ktorý Váš EAP schválil 

e-mailom): 

Miroslava Sliacka 
Kvetoslava Rábelyová Dátum schválenia: 13. 6. 2019 

28. 3. 2021 

Ciele Aktivity  Zodpovedná osoba a 
termín 

Indikátor /  
Ukazovate ľ úspechu 

Monitoring / 
Postupujeme pod ľa 
plánu? 

     

CIEĽ 1: Zníži ť množstvo 
potravinového odpadu 
v jedálni o 10 % do mája 
2021 

AKTIVITA 1: Čerstvé,ale v 
kontajneri – film na 
motiváciu a aktivity žiakov  
 

zodp. Marta Kubalová 
(koordinátor) 
T: máj  2021 
 

100 žiakov prvého 
a druhého ročníka 
ročníka 
 
 
100 dotazníkov s 
vyhodnotením 

Výstup – 6 plagátov 
z obsahu filmu, na 
webovej stránke školy, 
na nástenke pri 
príchode do školy. 
Dotazník pre žiakov 
1.a 2. ročníka – aké 
potraviny naj častejšie 
doma vyhadzujú 



 

 

AKTIVITA 2: Štedrý stôl  
na odkladanie 
nedotknutého 
a neotvoreného jedla 

- 3 žiaci z 2. A triedy 
T: október 2019 

- 300 zapojených 
žiakov OA 
180žiakov by 
privítalo stôl 
s nechcenými 
potravinami  

Aktivita sa neujala 
u žiakov, aj ke ď to 
privítali, ostýchali sa 
vloži ť do koša jedlo 
 
 
 

 

AKTIVITA 3: Otvorené 
stretnutie žiakov 
s vedúcou školskej 
jedálne 

zodp : 
- kolégium Zelenej školy, Mgr. 
Marta Kubalová, tried.uč, 
vedúca škol.jedálne 
T: september 2019 

zapojenie žiakov do 
prípravy jedálneho 
lístka 
= úloha sa bude 
realizova ť 
predsedovia 
a podpred. tried 
všetkých ro čníkov 
28 žiakov  

Stretnutie žiakov 
s vedúcou školskej 
jedálne prebehlo. Za 
každú triedu 1 až 2 
žiaci. Boli 
oboznámení, čo môžu 
a čo sa nedá pripravi ť 

 

AKTIVITA  4: Jedálny lístok  
pod ľa chutí žiakov 

zodp.  
- kolégium Zelenej školy /4 
žiaci/, vedúca školskej 
jedálne 
T: október 2019 – jún 2020 

300 žiakov OA 
Jedálny lístok 
dvakrát do týžd ňa 
pod ľa žiakov od 
októbra – júna 
predpokladá sa 
zníženie 
kuchynského 
odpadu o 25 – 30 % 
Zistíme to 
z pravidelného 
váženia jedla, ktoré 
neskonzumujú žiaci 
 

Žiaľ, úloha sa zatia ľ 
nedá realizova ť. 
Príčinou je COVID 19 
Žiaci si pripravili 
jedálny lístok na 2 
týždne. Nebol 
zrealizovaný. Aktivita 
ani po návrate do 
školy nebude 
zrealizovaná –málo 
personálu v jedálni 

 

AKTIVITA 5 : Čo nezjeme, 
počká nás vo vrecúšku 

zodp. koordinátor Zelenej 
školy, 3 kuchárky a vedúca 
jedálne,  
T: október 2019 

-  50 vreciek na jedlo 
denne 
papierové od múky, 
cukru 

Papierové vrecúška 
zavedené. Žiaci si do 
nich dávali sladký 
obed. 



- zavedením 50 
vreciek na jedlo, 
očakávame zníženie 
odpadu v jedálni o 10 
% 
zistíme to 
pravidelným vážením 
zbytkového jedla 
v jedálni 
1 sponzor na 
zakúpenie 100 
papierových vreciek  
 

Váženie zbytkového 
jedla sa realizovalo 4 
krát v septembri 
2020.Príčinou málo 
personálu v kuchyni. 
Pri sladkom obede 
sme zistili znížený 
odpad. Žiaci si brali 
buchty do vrecúšok 

 

AKTIVITA 6 : Exkurzia do 
výrobného podniku Vilija 

zodp.RNDr. Renáta 
Koniarová 
 

- žiaci 2.ročníka 
3. triedy 
Žiaci budú vedie ť 
rozlíši ť minimálnu 
trvanlivos ť, dátum 
spotreby, kúpa 
pečiva bez obalov  
 

Všetky exkurzie sú 
zrušené, úloha zatia ľ 
nezrealizovaná 
Všetko záleží od toho, 
kedy sa žiaci vrátia do 
školy 

CIEĽ 2: Zvýšenie 
povedomia u žiakov na 
tému lokálne potraviny, 
palmový olej, fair trade 
výrobky prostredníctvom 
5 aktivít u žiakov 1. a 3. 
ročníka  do konca mája 
2021 

AKTIVITA 1:  
 Rovesnícke vzdelávanie 
na vyu čovaní – lokálne 
potraviny,palmový olej, fair 
trade výrobky 

zodp. 4 žiaci 3. A a 3.B triedy 
T: do mája 2021 
 

- prezentácia 
v 9.triedach prvého až 
tretieho ročníka 
úloha sa bude 
realizova ť 
očakávame vyššiu 
kúpyschopnos ť fair 
trade výrobkov, 
zníženie spotreby 
palmového oleja 
Zaradi ť aspoň 2 fair 
trade výrobky do 
školského bufetu  
 

 
Rovesnícke 
vzdelávanie 
zrealizované 
v septembri 2020, 2 
žiačky 3.A triedy, 
Vzdelávanie 
absolvovali žiaci 1 až 2 
ročníka, a 3.A.  
Po návrate do školy 
vzdelávanie 
dokon číme u tried 2.A, 
3.B,3.C 
Aktivita sa z vä čšej 
časti podarila 



 

AKTIVITA 2: Zisti ť ktoré 
výrobky obsahujú a ktoré 
sú bez palmového oleja. 
Ich zoznam vyvesi ť na 
panel  ZŠ 

 
 
 
 
zodp: kolégium ZŠ, žiaci 
prvého až tretieho ročníka 
T: Január 2020 
 
 

  
 
 
 
 
Panel s výrobkami 
vytvorený – vo 
vestibule školy 
Rovesnícke 
vzdelávanie aj na tému 
palmový olej – vi ď 
aktivita č. 1 
 
 

 

AKTIVITA 3 : Návšteva EKO 
farmy UNICON Kysuce, 
farma Raková 
 

zodp. Marta Kubalová, 
členovia Zelenej školy 
T: apríl 2020 

- 30 zapojených 
žiakov 1. ročníka 
Zoznam potravín 
vlastnej produkcie 
a dostupných bio 
produktov z farmy 
 

 
Všetky exkurzie sú 
zrušené, úloha zatia ľ 
nezrealizovaná 
Dištan čné vzdelávanie  

 

AKTIVITA 4: Raňajky bez 
palmového oleja 

Zodp. Mgr. Marta Kubalová, 
Ing. Beáta Poláčková, 
kolégium Zelenej školy 
T: február 2020 
 
 

Ochutnávka nátierok 
s rastlinným 
a živočíšnym tukom, 
4 druhy receptov 
30 % žiakov školy 
a 20 zamestnancov 
školy bude vedie ť 
pripravi ť nátierky 
bez palmového oleja  

Úloha sa nebude 
realizova ť 
z hygienických 
dôvodov - zákaz 

 

AKTIVITA 5: Svetový de ň 
mlieka na školách 
 
 

 

 
Zodp. Mgr. Marta Kubalová, 
Ing. Erika Padychová, 
3kolégium Zelenej školy 
 
 
Termín: september 2019 

 
Podávanie mlieka 
a mliečných výrobkov 
pre žiakov 
a zamestnancov školy 
všetci žiaci 
a zamestnanci školy 

 
 
Úloha zrealizovaná 
v septembri 2019, 
september 2020. 
Zabezpečený syr, 
mlieko pre žiakov OA 



 
 
 
 

dostanú pohár 
mlieka a zú častnia 
sa ochutnávky syra 
 
 

 
 
 

 

AKTIVITA 6 :Svetový de ň 
výživy na školách, vodný 
bar 

zodp. Mgr. Marta Kubalová, 
majiteľ veľkoskladu Bukov, 
- kolégium Zelenej školy 
T: október  2019 
 

všetci žiaci a učitelia 
sa zúčastnia 
ochutnávky  ovocia a 
zeleniny 

Svetový de ň výživy 
sme zrealizovali 
v októbri 2019. Ovocie 
a zelenina pre žiakov 
a učiteľov. Sponzor – 
veĺkosklad Bukov p. 
Delinčák 

 

AKTIVITA 7: : Beseda 
s pracovní čkou RUVZ 
v Čadci na tému Zdravý 
životný štýl, zdravá výživa  
 

zodp. Mgr. Marta Kubalová 
Mgr. Andrea Gerátová 
 
T: október 2019 

70 žiakov druhého 
ročníka sa zúčastní 
50 % z nich bude 
vedieť ako sa správne 
stravovať 
50 % žiakov školy 
a zamestnancov si 
môže skontrolovať 
svoj  BMI index na 
špeciálnom prístroji 
Omron. 
očakávame  u 35 
žiakov lepšie 
stravovacie návyky, aj 
po skontrolovaní 
svojho BMI indexu 
 

Beseda zrealizovaná 
v októbri 2019,pre 
žiakov 
2.ročníka,meranie BMI 
na prístroji OMRON. 
V roku 2019 sa besedy 
nerealizovali kôli 
COVIDU 19,prebiehala 
dištančná výučba 

Ostatné aktivity: 

Deň otvorených dverí na 
OA 

 
 

 Zrealizované v decembri 
roku 2019. Žiaci zelenej 
školy robili sprevádzanie 
po škole, vodný bar, 
prezentácia o aktivitách 
Zelenej školy  
 



 

 
Sladká pomoc 

  Zrealizované v decembri 
2019, 400 euro putovalo 
pre deti do Detského 
domova Horný Kelčov 

 
Valentín    Zrealizované v  roku 

2019 – Zelená škola 

 
Zber papiera    Zrealizované v  máji 

2019 – 4710 kg papiera  

 
Sadenie strom čekov    nezrealizované  

 

EKO Nudges  
Mysli lokálne – konaj 
globálne /aktivity na De ň 
zeme/ 
5 dní pre mesto 
Sadenie  20 strom čekov 
v areáli školy 
 

  Deň Zeme – apríl 2019  
Žiaci prvého 
a druhého ro čníka sa 
zúčastnili na akcii – 5 
dní pre mesto 
Čistenie lesa 

 
 


