Zápisnica zo stretnutia užšieho kolégia Zelenej školy pri MŠ A. Prídavka 1
v Prešove dňa 18.3. 2019
Prítomní: Mgr. Sidorová, PaedDr. Holingová, Valušová, Bednarčáková, Kohaniová, hosťKaščáková-zástupkyňa školy,
Neprítomní: Semanová- zdravotné problémy, Janovčíková, Mgr. Nielsen- v triedach (popoludňajšia
smena)
Program:
1. Otvorenie, kontrola uznesenia
2. Informácie z 3. regionálneho seminára v KE s názvom Participácia v kolégiu
3. EAP- schválenie cieľov a návrhy aktivít na certifikačné obdobie 2018-2020
4. Diskusia
5. Uznesenie
6. Záver
1. Mgr. Sidorová- koordinátorka, prítomných členov UK privítala, oboznámila s programom a
vyhodnotila splnenie úloh z posledného stretnutia UK.- nesplnené- stretnutie vo februári
nebolo, kvôli prázdninám a iným aktivitám členov UK.
2. Mgr. Sidorová informovala členov UK s obsahom 3. regionálneho seminára v KE
14.2.2018, na ktorom sa zúčastnila- rebrík participácie, jeho vyplnenie a analýza. Hovorila o
realizácií aktivít z Environmentálneho akčného plánu (EAP) a informovaní verejnosti, o
metódach participácie.
3. Ciele do EAP, prerokované na polročnej porade pedagogických zamestnancov, boli doplnené
a schválené prítomnými členmi UK. Mgr. Sidorová oboznámila členov kolégia s aktivitami,
ktoré navrhli kolegyne do EAP a doplnili o ďalšie aktivity. Zhodli sme sa, že takýmito
aktivitami budeme schopní znížiť produkciu odpadu o 25% a indikátorom úspechu bude
menej častý odvoz odpadu nahromadeného v kontejneroch na separovaný odpad. P.Sidorová
bude zaznamenávať pred odvozom obsah a množstvo odpadu v kontajneroch na separovaný
odpad.
Cieľ 1: Znížiť produkciu odpadu V MŠ o 25% zavedením opatrení, osvetou a aktivitami v MŠ
počas certifikačného obdobia 2018-2020
Cieľ 2: Prebúdzať u detí enviromentálne cítenie, schopnosti, zručnosti, ochranárske postoje
prostredníctvom environmentálnych aktivít, ekohier zameraných na separáciu, recykláciu odpadu
počas certifikačného obdobia 2018-2020.
Dodatok k EAP- Cieľ: Pokračovať vo filozofii z minulého certifikačného obdobia aktivitami
zameranými na Zeleň a ochranárske postoje a tak skrášľovať okolie MŠ a rozvíjať u detí pozitívny
vzťah k rastlinám a zvieratkám.
- Celý schválený plán bude k dispozícii na webe našej školy, v šatniach tried, vo vitríne, rodičia
budú pozývaní k aktivitám a informovaní o realizácii aktivít z EAP- kedykoľvek sa môžu zapojiť
do realizácie.
4. Mgr. Sidorová- oboznámila všetkých s výsledkami produkcie odpadu papiera v jednotlivých
triedach. Všetci sa zhodli, že nastal pokrok a nevyhadzuje sa jednostranne použitý papier do
kontajnera na papier.
- s dovozom kompostéra z MŠ Solivarskej do našej MŠ v spolupráci s rodičom Ing. Orlovským z 2.
triedy. (Mgr. Hrbaľová – 3.tr.- sa podujala s deťmi tento kompostér vymaľovať).
PaedDr. Holingová- skrášliť prostredie pred telocvičňou vyradeným dreveným vlakom a drevenými
dekoráciami z odpadu, zo stromov- témy podľa ročných období.
P. Sidorová v spolupráci s. p. Bobákovou z MŠ Solivarskej získala kontakt na p. Magyarics z firmy
ASEKOL, ktorá sa zameriava na elektroodpad a realizuje recyklohry v školách. Dodá kontajner na
elektroodpad, kde sa bude zaznamenávať jeho množstvo a možnosť následne získať výtvarný
materiál pre školu, podľa množstva získaných bodov(p.riaditeľka sa s ňou spojí a dohodne
spoluprácu).

Mgr. Sidorová- využitie preložiek z vajec na sadenie, sejbu semien zeleniny, bylín a vloženie týchto
sadeníc do záhonov(pokus).
PaedDr. Holingová vysvetlila, že nebude možné vyhadzovať bioodpad do kompostéra, kvôli
nebezpečenstvu nadmerného zhromažďovania hlodavcov v okolí kompostoviska a tak zábraniť
prenosom rôznych chorôb na deti a zamestnancov. Členovia UK súhlasili s tým a zhodli sa, že sa
tam bude vyhadzovať len rastlinný odpad z dvora, stromov, kríkov a políčok jednotlivých tried.
P. Bednarčáková – odpad z jedla, ktoré deti nedojedia sa dáva do kompostéra v budove MŠ, v
kuchyni.
P. Kohániová- odpad z práčovne z chemických prípravkov sa bude len vyhadzovať do kontajnéra na
to určeného, pretože je to nebezpečné s deťmi niečo z nich vyrábať alebo ich použiť v prírode.
P. Valušová- informovala o zbere odpadu v kuchyni a posúvaním odpadu do tried, podľa záujmu
učiteliek s týmto odpadom pracovať a recyklovať ho. (1. trieda- tetrapakové obaly, 2. trieda- sklo, 3.
trieda- kartóny, 4. trieda- igelitové sáčky, 5. trieda- plastové fľaše, obaly, kelímky, 6. triedaplechovky, kovový odpad).
Mgr. Sidorová- odporúča vytvoriť v triedach krabicu na elektroodpad, jednostranne použité papiere
je možné taktiež nastrihať a využiť ako papierik na poznámky, odkazy.
5. UZNESENIE:
UK ZŠ berie na vedomie:
− informácie z 3. regionálneho seminára Zelenej školy v KE 14.2.2019
− návrhy aktivít do EAP na minimalizovanie odpadu v MŠ.
− výsledky zaznamenávania odpadu papiera v jednotlivých triedach
UK ZŠ schvaľuje:
− ciele do EAP s témou ODPAD na certifikačné obdobie 2018-2020
− nevhadzovať bioodpad do kompostoviska na školskom dvore
UK ZŠ ukladá:
− vypracovať EAP s témou ODPAD a poslať na schválenie p. Sliackej
Z: Sidorová, Janovčíková, Nielsen
T: do konca apríla 2019
− monitorovať množstvo odpadu v kontajneroch na separovanie
Z: Sidorová
T: priebežne, raz mesačne od 3.2019
− zaznamenávať fotením priebeh realizovaných aktivít vychádzajúcich z EAP, web. školy a
informovať rodičov o zrealizovaných aktivitách (nástenky, web.,vitrína)
Z: všetci koordinátori aktivít
T: priebežne počas roka, deň aktivity
− zbierať odpad z kuchyne na realizovanie aktivít z EAP, a tak zniživať produkciu odpadu.
Z: kuchárky a učiteľky
T: podľa potreby učiteliek, priebežne,
− schválený EAP vyvesiť v šatniach, web, vitrína.
Z: Sidorová, T: do konca mája 2019
− zvolať stretnutie kolégia na jún 2019, hodnotenie 1. certifikačného roka 2018/2019
Z: Sidorová
T: po 15.6.2020 a Pg rada podľa plánu
6. Záver- Sidorová - koordinátorka, stretnutie ukončila a poďakovala za účasť.

