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ENVIRONMENTÁLNY AKČNÝ PLÁN ŠKOLY (EAP) 

 
 Spojená škola internátna,  Fatranská 3321/22, 01008 Žilina 

 
Prioritná téma   
  

POTRAVINY 
 

Certifikačné obdobie – školské roky:   2021/2022 - 2022/2023 

 

Meno a priezvisko koordinátora programu na škole: 
 
Mgr. Aneta Elogová 
 

Kontaktné údaje (email, telefón): 
 
aneta.elogova@ssiza.sk, 0911 081 208 
 

EAP konzultovala a písomne schválila  
 
Mgr.Monika Tanečková 
 
 

Dátum schválenia EAP:  
 
29.4.2022 
 

ČO STE ZISTILI V AUDITE?  
(vo vzťahu k téme certifikačného obdobia) 

Silné stránky Slabé stránky 

Nepoužívame jednorazový riad  Prispôsobenie ponuky v bufete reálnym aktuálnym diagnózam  

Voda z vodovodu Viac zdravých potravín, pestrejšia ponuka (ovocie, zelenina...) 

Občerstvenie sa využije bezozbytku Využiť záhradu na pestovanie potravín 

 Viac sezónnych potravín a lokálnych surovín 

mailto:aneta.elogova@ssiza.sk
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VÝCHODISKOVÝ STAV 

Číselný údaj podľa zvolenej témy. Určujeme k stanovenému cieľu, ktorý chceme za certifikačné obdobie dosiahnuť. Slúži ako 
pomôcka, aby sme na konci certifikačného obdobia vedeli vyhodnotiť ako sa nám podarilo naplniť cieľ. 
 
Zistili sme, že v súčasnosti žiaci vo svojom jedálničku preferujú mäsové výrobky (71,9%), biele pečivo (73,7%),  ovocie (54,4%), 
pričom ovocie vypestované na Slovensku preferuje 52,6%. Neochutené nápoje si vyberá 71,9%, energetické nápoje nikdy nepilo 
50,9% žiakov. V školskom bufete si kupujú hlavne sladkosti (49,1%), a ovocie a zeleninu kupujú rodičia hlavne v supermarketoch 
(87,7%). 
 

KONCOVÝ STAV 
vyplníte pri prihlasovaní do záverečného hodnotenia  
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Cieľ 
 

Aktivita 
 

Z - Zodpovedná 
osoba:  

T - Termín 
 

Ukazovateľ úspešnosti 
 

Monitoring 
 

CIEĽ 1:  
Zvýšiť povedomie 
u žiakov na tému 
zodpovedného 
spotrebiteľského 
správania 
prostredníctvom 19 
aktivít a tým zvýšenie 
podielu miestnych 
a zdravších potravín 
pri príprave jedál 
o 30% , do konca 
mája 2023 

AKTIVITA 1: 
Zistenie formou dotazníka 
zloženie žiackeho 
jedálnička – desiaty. 
Dotazník aj online. Zúčastní 
sa ho aspoň 90% žiakov 

Zodp.: tr. učitelia 
T: do konca marca 
2022 

Vyplnenie dotazníka – aspoň 
90% žiakov 

zrealizované v 
mesiaci apríl 2022 

AKTIVITA 2: 
Vytvoriť paraván vo 
vestibule školy „Pyramída 
zdravej výživy“, žiaci 
odboru aranžér 
 

Zodp.: Mgr. Jarmila 
Marčišová 
T: do konca júna 2022 

Vytvorený jeden paraván vo 
vestibule školy „Pyramída 
zdravej výživy“ 
 
 

zrealizované 
v mesiaci máj 2022 

AKTIVITA 3: 
Žiaci učebného odboru 
aranžér vytvoria 
interaktívnu výstavu.  
Žiaci budú mať k dispozícií 
rôzne druhy potravín 
a vytvoria hamburger podľa 
vlastnej chuti. Výsledky 
budú fotograficky 
zdokumentované 

Zodp.: Mgr. Jarmila 
Marčišová 
T: do konca mája 2022 

Hamburger na interaktívnej 
výstave budú vytvárať žiaci 
prvého ročníka zo 6 tried (5 
tried OU a 1 trieda SOŠ) 

zrealizované  

AKTIVITA 4: 
Opätovné nainštalovanie 
interaktívnej výstavy vo 

Zodp.: Mgr. Jarmila 
Marčišová 
T: máj-jún 2023 

Porovnanie potravín 
z predchádzajúcej 
interaktívnej výstavy. Nové 
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vestibule školy, vytvorenie 
hamburgeru podľa vlastnej 
chuti a porovnanie 
množstva zdravých 
potravín s hamburgerom 
vytvoreným v aktivite č.3. 
Očakávame aspoň o 20% 
viac zdravých potravín 

„hamburgery“ bude 
obsahovať aspoň o 20% viac 
zdravých potravín. Aktivity sa 
zúčastnia žiaci druhého 
ročníka zo 6 tried (5 tried OU 
a 1 trieda SOŠ) 

AKTIVITA 5: Vyhlásenie 
piatka za deň zdravej 
desiaty bez sladkostí. 
Vytvorenie nástenky, do 
ktorej sa budú zapisovať 
počty žiakov spĺňajúcich 
podmienku. Na konci bude 
aspoň 80% desiat zdravých 
(bez sladkostí) 

Zodp.: Mgr. Hrabovská 
Ivana, Praktická škola 
T: máj, jún 2022 
 
 

Aspoň 80% desiat bolo 
zdravých bez sladkostí 

 

AKTIVITA 6: Pri príprave 
jedál v praktickej škole sa 
nahradia recepty s 
nezdravými surovinami 
zdravými alebo lokálnymi. 
Nahradených bude najskôr, 
20% surovín, na konci 30% 
surovín 

Zodp.: Mgr. Hrabovská 
Ivana, Praktická škola 
T: január 2022 – jún 

2023 
 

V júni 2022 bude 
nahradených 20% surovín, v 
júni 2023 bude nahradených 
30% surovín  
 

 

AKTIVITA 7: na 
triednických alebo iných 
hodinách sa venovať 
témam: desatoro 

Zodp.: učitelia 
 
 

Aspoň dvakrát do roka sa na 
triednických alebo iných 
hodinách v každej triede 
prebrala téma potravín - 
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neplytvania (náš 
ekokódex), regionálne 
potraviny, bezodpadová 
spotreba potravín, 
energetická a nutričná 
hodnota potravín, fairtrade 

desatoro neplytvania (náš 
ekokódex), regionálne 
potraviny, bezodpadová 
spotreba potravín, 
energetická a nutričná 
hodnota potravín, fairtrade 

AKTIVITA 8: 
Zistenie formou dotazníka 
zloženie žiackeho 
jedálnička – desiaty 
a porovnanie jeho zloženia 
so stavom na začiatku 
(aktivita č.1) – nahradí sa 
najmenej 10% potravín 
zdravšími variantami 

Zodp.: tr. učitelia 
vyhodnotenie 
J.Kasman 
T: do konca júna 2023 

V porovnaní s prvým 
dotazníkom žiaci nahradili 
najmenej 10% potravín 
v desiate zdravšími 
variantami 

 

CIEĽ 2:  

Zvýšiť množstvo 
zdravších 
potravinárskych 
tovarov a tovarov 
FAIRTRADE 
v školskom bufete 
o 20% do konca mája 

AKTIVITA 1: 
Súpis zdravších potravín 
a FAIRTRADE výrobkov  
v školskom bufete (marec 
2022-jún 2023). Predaj 
výrobkov sa bude mesačne 
vyhodnocovať, ich predaj 
sa zvýši aspoň o 20% 

Zod.: Kondeková Ivana 
T: marec 2022 – máj 

2023 

Predané množstvo zdravších 
potravinárskych tovarov 
a tovarov FAIRTRADE 
v školskom bufete sa zvýši 
na konci obdobia aspoň 
o 20%.  
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2023 AKTIVITA 2:   
Zistenie počtu žiakov 
s intoleranciou na laktózu 
a lepok. Na základe zistení 
doplnenie sortimentu 
v školskom bufete tovarom 
pre celiatikov 
a s intoleranciou na laktózu 
aspoň o 4 druhy 

Zistenie stavu: 
Zodp.: triedni učitelia 
T: január 2022 
Doplnenie sortimentu: 
Zodp.: Kondeková 
Ivana 
T: jún 2022 

Zvýšenie počtu tovaru 
v školskom bufete pre 
celiatikov a ľudí 
s intoleranciou na laktózu 
aspoň o 4 druhy 

 

 AKTIVITA 3:  
Zvýšiť u žiakov povedomie 
v oblasti označovania 
potravín FAIRTRADE cez 
aktivity, urobiť osvetu v tejto 
problematike. 
 
 
Hľadanie a sledovanie loga 
Fairtrade na odbornom 
výcviku v Tescu. Údaje žiaci 
zapíšu do tabuľky 
s potravinami FAIRTRADE 

Zodp.: Mgr. Sobol 
Peter, Obchodná 
prevádzka 
T: apríl 2022 – apríl 

2023 

Zisťovania údajov sa 
zúčastní 7 žiakov učebného 
odboru obchodná prevádzka 
počas sledovaného obdobia  

 

AKTIVITA 4: 
Žiaci, odbor obchodná 
prevádzka, ostatných 
žiakov školy oboznámia 
s logom FAIRTRADE 
a výsledkami prieskumu 

Zodp.: Mgr. Sobol 
Peter, Obchodná 
prevádzka 
T: máj 2022 – apríl 

2023 

Žiaci 1. ročníka obchodná 
prevádzka – zúčastní sa 7 
žiakov a zistené údaje 
poskytnú počas projektových 
dní ostatným žiakom 
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AKTIVITA 5: 
Tvorba plagátov potravín 
FAIRTRADE na nástenky. 

Zodp.: Mgr. Zuzana 
Paurová, odbor fotograf 
T: do konca mája 2022 

Vytvorený jeden plagát 
žiakmi 1. a 3. ročníka odbor 
fotograf a jeho distribúcia do 
všetkých tried 

Zrealizované 
v mesiaci máj.  

CIEĽ 3:  

Využiť sezónne 
potraviny a ovocie 
v cukrárskych 
výrobkoch, zvýšiť 
zastúpenie 
sezónných potravín 
aspoň o 15%. 
Využiť zeleninu 
a bylinky 
vypestované 
v školskom skleníku 
a vyvýšených 
záhonoch 

AKTIVITA 1:  
Žiaci si prinesú domáce 
recepty, sezónne ovocie 
a spolu s majsterkami 
upečú koláče 

Zodp. majsterky OV 
cukrár 
T: apríl, máj, október 

Uskutočnia sa tri projektové 
dni. Prípravu zabezpečia 
žiaci troch ročníkov odboru 
cukrár. 
Aspoň 15% upečených 
koláčov bude zo sezónneho 
ovocia 
 

 

AKTIVITA 2:  
Vytvoriť sezónny kalendár 
upečených cukrárskych 
výrobkov 

Zodp. majsterky OV 
cukrár 
T: máj 2023 

Po každom projektovom dni 
sa doplnili recepty z tohto 
dňa do kalendára  

 

AKTIVITA 3: 
Fotografie do kuchárskej 
knihy a kalendára 
upečených cukrárskych 
výrobkov 

Zodp.: Mgr. Zuzana 
Paurová 
fotograf 
T: máj 2023 

Žiaci odboru fotograf 
nafotografovali jedlá počas 
projektových dní 

 

 AKTIVITA 4:  
Zhotovenie skleníka 
a vyvýšených záhonov na 
školskom pozemku 

Zodp.: Hreus Karol, 
majster OV, odbor 
Inštalatér 
T: február 2023 

Bol zhotovený skleník 
a aspoň 4 vyvýšené záhony 
na školskom pozemku 
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AKTIVITA 5: 
Výroba textilných vreciek 
na desiatu pre žiakov z 
internátu 

Zodp: p. Záňová 
T: september 2022 

Žiaci odboru textilná výroba 
vytvoria 23 vreciek na 
desiatu 

Textilné vrecúška 
zavedené. Žiaci si 
do nich dávajú 
desiatu z jedálne 

AKTIVITA 6: 
Zistenie formou dotazníka 
zloženie žiackeho 
jedálnička – desiaty 
a porovnanie jeho zloženia 
so stavom na začiatku – 
nahradených bude 
najmenej 10% potravín 
zdravšími variantami 

Zodp.:  
T: do konca júna 2023 

V porovnaní s prvým 
dotazníkom žiaci nahradili 
najmenej 10% potravín 
v desiate zdravšími 
variantami 

 

       
   

 


