
 

ENVIROMENTÁLNY AKČNÝ PLÁN MŠ A. STODOLU 
 

Zvolená prioritná téma  VODA                                      pre certifikačné obdobie: 2016 – 2018 

 

EAP bol konzultovaný                                                    dňa 

 

EAP bol schválený                                                          dňa 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 

- pravidelná kontrola kohútikov a WC 

 

- chýbajú šetriče na tok vody 

- okamžité opravy pánom údržbárom 

 

 

- väčšia spotreba vody pri ručnom umývaní riadu 

- zachytávanie dažďovej vody na polievanie kvetov - obnovenie a doplnenie piktogramov na šetrenie vody 

CIELE AKTIVITY ZODPOVEDNÁ 

OSOBA A TERMÍN 

INDIKÁTOR / 

Ukazovateľ úspechu 

MONITORING/ 

Postupujeme podľa plánu? 

 

 

 

 

1. naučiť deti 

prirodzene 

šetriťpitnú vodu, 

znížiť spotrebu 

vody na materskej 

škole o 5 % do 

konca 

certifikačného 

obdobia 

 

 

Informovať rodičov a okolie 

MŠ o spotrebe vody v MŠ 

 

Pripraviť rozsiahlu 

informačnú kampaň 

o možnostiach šetrenia vody 

v MŠ 

Zodp. p. uč. Braban, 

členovia ekohliadky 

T: október 2016 

Vyrobené informačné 

letáky – 100 ks, plagáty 

do tried s nápismi o 

šetrení vodou – 5ks, 

piktogram nad 

umývadlom- 10ks  

- zostavená Ekohliadka 

- plagáty do tried, letáky100 

- doplnenie piktogramov 16 

Urobiť prieskum na škole 

a zistiť kde sa spotrebuje 

najviac vody 

Zodp. nepedag. zam. 

p.Hurtová, p. Ing. 

Habrdová, ekohliadka 

T: november 2016 

Vytvorenie dokumentácie 

o mesačnej spotrebe vody 

- zavedenie zošitu na odpis 

spotreby vody 

Vytvoriť informačný panel 

o kolobehu vody v prírode 

Zodp. p. uč. Košťálová, 

deti z predšk. tried, Ing. 

Planietová (rodič) 

T: december 2016 

Počet zapojených detí 15 

počet informačných 

panelov 2 

- vyrobenie a prezentovanie 

dvoch informačných panelov 



 

 

2. podporovať 

enviromentálne 

cítenie a záujem 

o ochranu prírody 

 

Zmyslami overiť zloženie 

vody 

 

 

Zodp. p. uč. Boháčiková, 

divadelný tím 

T: január 2017 

 

Počet zapojených detí 60 

Fotodokumentácia 

- fotodokumentácia 

- 60 zapojených detí 

Kontrola vodomeru a hlásenie 

spotreby vody 

Zodp. celý tím 

T: február 2017 

Prezentovanie úspory 

vody na stretnutí Výboru 

rodičov MŠ 

- prezentovanie ústnou 

formou 

- zhotovenie grafu spotreby 

Výroba napájadiel pre vtáčiky Zodp. nepedagog. zam. 

p. Čačaný, rodičia 

T: marec 2017 

Počet zhotovených 

napájadiel 3 

Fotodokumentácia 

 

- zhotovené 3 ks napájadiel 

- fotodokumentácia 

Deň prírody 

 

Zodp. envirotím 

a divadelný tím 

T: apríl 2017 

5 aktivít k téme voda 

Stredné a predškolské 

triedy ( 100 detí) 

- fotodokumentácia 5 

zrealizovaných aktivít 

- zapojených 100 detí 

Navštíviť prírodný zdroj 

pitnej vody Medokýš 

Zodp. celý envirotím 

T: máj 2017 

Počet zapojených detí 50 

Počet rodičov 50 

Fotodokumentácia 

- zapojených 40 detí a 15 

rodičov 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakúpenie šetriacich systémov 

– perlátorov na batérie 

Zodp. nepedagog. zam. 

P. Čačaný, p. Hurtová 

T: september 2017 

5 ks  perlátorov 

- zakúpenie 

 

 

 

Namontovanie šetriacich 

systémov – perlátorov na 

batérie 

Zodp. nepedagog. zam. 

P. Čačaný, p. Hurtová 

T: september 2017 

5 ks perlátorov 

- montáž 

 

 

 

Kontrola vodomeru a hlásenie 

o spotrebe vody  

Zodp. p. uč. Braban, 

ekohliadka 

T: október 2017 

Prezentovanie úspory 

vody na Plenárnom 

rodičovskom združení  

 

 

 

Výtvarná a fotografická súťaž 

,,Podoby vody“ 

Zodp. p. uč. Košťálová 

T: december 2017 

Počet zapojených detí 40 

fotodokumentácia 

 

 

Vyhodnotenie výtvarnej a 

fotografickej súťaže  

  

Zodp. p. uč. Boháčiková 

T: január 2018 

Ekohliadka 4 deti, 3 

dosp. 

Výstava prác 

v priestoroch MŠ 

 

 

 



Virtuálna voda- prezentácia Zodp.: p. uč. 

Ohurniaková 

T: február 2018 

Prezentácia na CD 

 

 

 

Exkurzia do Turčianskych 

vodární 

Zodp. p. uč. 

Ohurniaková 

T: marec 2018 

 

Počet zapojených - 30 

detí, 4 dospelí 

 

Deň lesov a vody 

Deň Zeme 

Zodp. p. uč. Braban, p. 

uč. Ohurniaková 

T: apríl 2018 

Počet zapojených detí 80  

Vyhodnotenie programu 

,,Zelená škola“ a zverejnenie 

dosiahnutých výsledkov na 

webe školy a na školskej 

nástenke 

 

Zodp. Envirotím, 

kolégium, p. uč. Oswald 

Rusnáková 

T: máj 2018 

Envirotím 

Vyhodnotenie na 

webstránke MŠ 

 

 

 

 

 Doplnkové aktivity: eko-sprievod, žltá rozprávka, lúčne tajomstvo, brigáda s rodičmi,  stratená studnička, deň bez áut, žmurkajúci 

semafor, aktivity v zmyslovej záhrade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KOLÉGIUM  ZELENEJ   ŠKOLY 

 

 
 

KONZULTANT:  Katarína Lepešková 

 

 

KOORDINÁTOR: Ivana Boháčiková   učiteľka MŠ 

 

ČLENOVIA: Stanislava Košťálová   učiteľka MŠ 

    Tatiana Braban    učiteľka MŠ 

    Simona Ohurniaková   učiteľka MŠ 

    Dana Gergišáková  ekonómka MŠ 

    Viera Hurtová    nepedagogický zamestnanec 

    Ivan Čačaný    nepedagogický zamestnanec 

    Ing. Zlatica Habrdová  vedúca ŠJ 

    Tatiana Gergišáková   nepedagogický zamestnanec     

    Ing. Andrea Planietová rodič 

    JUDr.Monika Kotianová rodič 


