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Školský rok 2019/2020 

 



Názov: Ekorok s Nestlé Slovensko s.r.o. 

 

Organizátor: Centrum voľného času (ďalej CVČ), Ul.K.Novackého 14, Prievidza 

 

Riadenie projektu: Projekt riadi  poverený pedagogický zamestnanec CVČ. 

Usmerňuje  začiatok, priebeh a ukončenie projektu, poskytuje metodickú pomoc 

základným a materským školám, zriadi projektovú skupinu, ktorá vyberie najlepšie 

projekty základných, prípadne materských škôl na ďalší školský rok v časti „Zelený 

nápad“, organizačne  zabezpečí priebeh ukončenia  Ekorok – u  s Nestlé Slovensko 

s.r.o.  

 

 

Projektová skupina: poverený pedagogický zamestnanec CVČ a odborní zamestnanci 

školského úradu OŠaSoO MsÚ  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projektová časť 

 

„Oslava Zeme“ -  je názov projektu, ktorú mesto Prievidza a spoločnosť Nestlé 

Slovensko s.r.o. pripravili  na školský rok 2019/2020. 

Na realizácii aktivít projektu sa budú podieľať žiaci piatich základných škôl (ďalej ZŠ) 

a dvoch základných škôl s materskou školou (ďalej ZŠ s MŠ) v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Prievidza. 

V súčinnosti s učiteľmi  -  koordinátormi projektu zo ZŠ a ZŠ s MŠ bude realizovaná 

činnosť, ktorá posilní zručnosti  žiakov v oblasti ochrany prírody a životného prostredia.        

 

Projekt  je zložený z troch častí: 

 

1. „Zelený nápad“ – plán revitalizácie a obnovy časti okolia ZŠ, ZŠ s MŠ, resp. 

materskej školy. Dve vybrané základné školy a jedna materská škola, ktoré predložili 

projektovej skupine svoje zámery, dostanú finančnú podporu na ich realizáciu.  

 

2. „Ekoinfo“  

Školy:  

- aktualizujú webovú stránku v časti EKOrok 2020;  

- realizujú aktivity súvisiace s environmentálnou výchovou v jednotlivých 

ročníkoch, triedach alebo s celoškolskou pôsobnosťou;  

- zverejnia aktivity na webovej stránke školy; 

- vytvoria priestor na prezentáciu aktivít, podujatí, a pod. na nástenke v priestoroch 

školy aj s informáciou o spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o. spolu s  logom 

spoločnosti; 

- v závere projektu vyhodnotia najlepšie aktivity, podujatia, činnosti žiakov 

súvisiace s témou projektu v rámci školy - tri najlepšie vybraté tzv. miniprojekty 

elektronicky zašlú do CVČ; 

- pripravia krátky program súvisiaci s tematikou ochrany Zeme (prezentujú na 

pódiu pri ukončení projektu); 

- pripravia kostýmy pre min. 10 detí/žiakov, ktorí sa zúčastnia prezentácie školy pri 

ukončení projektu; kostýmy sa budú tematicky zhodovať s projektom, s jeho 

pozitívnym odkazom. 



Centrum voľného času: 

- aktualizuje svoje  webové sídlo a aj prepojenie na webovú stránku škôl; 

- vyhodnotí prvé tri miesta o najlepšiu, najkreatívnejšiu, najzaujímavejšiu aktivitu 

(miniprojekt) v priebehu projektu, v súvislosti s vyhodnotením pripraví diplomy 

a ceny; 

- pripraví sprievodný program pri príležitosti Dňa Zeme;  

- pripraví  podporné aktivity;  

- zabezpečí „panel“ z látky pre žiakov a verejnosť na zaznamenania odkazov pre 

našu Zem...; 

- zabezpečí  výlep plagátov, výrobu pozvánok; 

- zorganizuje sprievod detí/žiakov s tematikou oslavy Zeme pri ukončení projektu. 

 

3. Ukončenie projektu, záverečná prezentácia  

Termín: 24.04.2020 (v prípade nepriaznivého počasia  - v budove CVČ, Ulica K. 

Novackého 14, Prievidza) 

 Miesto konania: Námestie slobody, Prievidza 

 

Program: 

Od 7:30 do 09:00 hod. – príprava pódia (CVČ), príprava zázemia pre žiakov  ZŠ, ZŠ 

s MŠ, MŠ na Námestí slobody;  

09:00 hod. – Otvorenie, príhovory; 

09:30 hod. – sprievod  žiakov v kostýmoch – „Oslava Zeme“; 

10:10 - prezentácia škôl krátkym kultúrnym programom. Každá škola, zapojená do 

kultúrneho programu pripraví do scenára jedno vystúpenie a stručný popis 

najlepších školských aktivít (spolu max. 8 min.);  

11:30 – odovzdanie diplomov, vecných cien; 

12:00  - ukončenie.  

 

Podporné aktivity ku Dňu Zeme: živé ZOO, sadenie sadeníc kvetov, interaktívne hry 

organizácií venujúcich sa pozorovaniu prírody, environmentálnym aktivitám, ochrane 

prírody a pod.... 

Podrobnosti o jednotlivých aktivitách projektu a iných organizačných pokynoch bude 

vždy avizované mailom koordinátorovi projektu na každej zapojenej škole.  



Rozpočtová časť 

 

Na svoje aktivity v projekte dostane každá ZŠ a ZŠ s MŠ podporu v rovnakej výške. 

Finančný príspevok na schválené projekty  sa použije nasledovne: 

a) Realizácia environmentálnych aktivít  

päť základných škôl a dve ZŠ s MŠ spolu..................................................3 570,00 € 

b)  Relax zóna 

 projekt ZŠ Rastislavova ulica 416/4, Prievidza..........................................1 400,00 € 

c) Oddychová zóna a relaxačný chodník 

 projekt ZŠ Mariánska ulica 554/19, Prievidza............................................1 400,00 € 

d) Školský dvor – svet detskej radosti 

projekt MŠ Cesta Vl. Clementisa 251/12, Prievidza....................................1 000,00 € 

e) Náklady na spotrebný materiál, diplomy, doprava 

pre koordinátora (CVČ)...............................................................................630,00 €  

Spolu: ............................................................................................................8 000,00 € 

 

 

V Prievidzi dňa 30.09.2019 


