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Environmentálny akčný plán školy:  Materská škola Palárikova 22, Košice 

Zvolená prioritná téma:     Zeleň a ochrana prírody  
pre certifikačné obdobie:  2018/2019 a 2019/2020 

Silné stránky 
Slabé stránky 

- podpora vedenia školy a kolégia  - absencia environmentálnych aktivít    
  v spolupráci školy, rodiny a spolupracujúcich    
  subjektov  

- pestovanie listnatých a ihličnatých drevín   - absencia  environmentálnych prvkov   
  (pocitový chodník, bylinková špirála, veža 
poznania, 
  školské záhradky, náučný chodník) 

- využitie areálu školy na vzdelávacie aktivity a celoškolské akcie - nízky počet  brigád v spolupráci s rodičmi  

- zvedavé a šikovné deti   

Meno koordinátorky: Bc. Mária Kalmárová Kontakt: 055/6788077, 0911757760 

EAP písomne schválil: 
  

Miroslava Sliacka  Dátum 
schválenia: 

18. 6. 2019 
22. 6. 2020 

  

Cieľ 1: Vytvoriť na 10% trávnatej plochy školského dvora priestor na realizáciu environmentálnych aktivít 
vybudovaním environmentálnych kútikov a osadením environmentálnych prvkov participáciou 

detí, rodičov a zamestnancov MŠ do konca apríla 2020.  

Aktivita: Zodpovedná 
osoba a termín 

Indikátor/ 
Ukazovateľ úspechu 

Monitoring/ 
Postupujeme 
podľa plánu? 

AKTIVITA 1: 
Zakreslenie súčasného stavu školského dvora 
(celková plocha, trávnatá plocha, stromy, 
využitie plochy). 

Z: Ing. Lorencová  vytvorený nákres, 
fotodokumentácia 

 
20.11.2018  

T: november 2018 

AKTIVITA 2: 
Zakúpenie nástenky - informačnej tabule, 
umiestnenie vo vstupnej časti do budovy MŠ a  
jej pravidelná aktualizácia. 

Z: Bc. Kalmárová  informačná tabuľa, 

 fotodokumentácia 

 
20.11.2018  

T: november 2018   
    a priebežne  
    do apríla 2020 

AKTIVITA 3: 
Vypracovanie dizajnu školského dvora                               
so zakreslením plánovaných prvkov. 

Z: Ing. Lorencová  zhotovený plán  
14.12.2018 

T: december 2018 

AKTIVITA 4: 
Zakúpenie drevených záhradiek (6 ks) 
pre každú triedu MŠ a ich umiestnenie 
v areáli školského dvora. 

Z: Mgr. Chovancová  6 ks drevených 
záhradiek 

 
 

11.03.2019  T: marec 2019 

AKTIVITA 5: 
Vysadenie zelenej steny pozdĺž presklennej 
pergoly na časti nevyužitej trávnatej plochy.  

Z: Matúš - rodič, 
    Ing. Lorencová 

 predpokladaný počet 
je 15 vysadených 
rastlín (2 druhy), 

 fotodokumentácia  

 
26.04.2019 

T: apríl 2019 

AKTIVITA 6: 
Vytvorenie pocitového chodníka s rôznymi 
prírodninami.  

Z: Čekanová, rodičia  pocitový chodník 
s predpokladanými 7 
druhmi prírodnín. 

14.06.2019 

T: máj 2019 

AKTIVITA 7: 
Vytvorenie priestoru pre sadenie slnečníc, 
sadenie slnečníc, zber semien. 

Z: Adameková 
T: máj- október  2019 
    apríl 2020 

 slnečnicový záhon, 

 fotodokumentácia  

06.06.2019 
Preložené 
06/2020 

Zopakovanie 
04/2021 

AKTIVITA 8: 
Vytvorenie náučného chodníka, označenie 
stromov, kríkov a byliniek v areáli šk. dvora 
názvami. 

Z: Schiedová  predpokladaný počet 
označených názvov  
20 rastlín 

 
06.06.2019 

T: jún 2019 

AKTIVITA 9: 
Vytvorenie priestoru  a tvorba špirály pre 
bylinkový záhon v areáli školského dvora. 

Z: Mgr. Badaničová  špirála pre bylinkový 
záhon  

 
14.06.2019 

T: september 2019 

AKTIVITA 10: Z: členovia RŠ 
 

 min. 2  druhy 
vysadených rastlín 

 
26.09.2019 
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Vysadenie trvácnych rastlín pozdĺž pocitového 
chodníka. 

T: september 2019 

AKTIVITA 11: 
Zasadenie byliniek do bylinkového záhonu  
v tvare špirály. 

T: Schiedová  predpokladaný počet 
je 6 druhov 
vysadených byliniek, 

 fotodokumentácia  

  
Zopakovanie  

09/2020  
T: september 2019 

AKTIVITA 12: 
Vytvorenie priestoru pre levanduľový záhon, 
sadenie priesad levandule. 

Z: Nováčková   levanduľový záhon, 

 fotodokumentácia  

05/2019 
Zopakovanie  

09/2020  T: apríl 2019 

AKTIVITA 13: 
Vytvorenie kompostoviska v zadnej časti 
školského dvora. 

Z: Čekanová, 
    Rodič 

 kompostovisko, 

 fotodokumentácia  

 Preložené  
06/2020 

T: apríl 2020 

AKTIVITA 14: 
Zakúpenie a osadenie „Veže poznania“ pre 
účely rozvoja environmentálneho poznania detí. 
 

Z: Mgr. Chovancová, 
    Rodič 
T: apríl 2020 

 veža poznania, 

 fotodokumentácia 

Preložené 
08/2020 

AKTIVITA 15: 
Vytvorenie priestoru a postavenie „Zeleného 
prístrešku“ v areáli školského dvora. 

Z: kolégium, 
    Rodič, 
T: apríl 2021 

 zelený prístrešok 

 fotodokumentácia 

 

AKTIVITA 16: 
Vytvorenie „Kvietkovej húsenice“  v prednej časti 
školského dvora, sadenie kvetov, starostlivosť. 

Z: Ing. Lorencová, 
    Rodič 
T: február-marec 2021 

 kvietková húsenica 

 fotodokumentácia 
 

 

AKTIVITA 17: 
Vytvorenie a osadenie „Domčeka pre hmyz”      
v environmentálnom kútiku školského dvora. 

Z: kolégium, 
    Rodič 
T: marec- apríl 2021 

 domček pre hmyz 

 fotodokumentácia 
 

 

AKTIVITA 18: 
Zakúpenie a osadenie „Pexesa“ (drevený prvok)  
pre účely rozvoja environmentálneho poznania 
detí. 

Z: Mgr. Chovancová, 
    Rodič 
T: október 2020 

 drevené pexeso, 

 fotodokumentácia 

 

 

Cieľ 2: Realizovať min. 10 celoškolských environmentálnych aktivít  so zapojením min. 120 detí MŠ,  
ich rodičov a zamestnancov školy  zameraných na poznávanie, tvorbu a ochranu životného 
prostredia  a súčasne min. 3 environmentálne aktivity so zapojením spolupracujúcich MŠ, ZŠ 
a iných orgánov do konca apríla 2020.  

AKTIVITA 1:  
Zavedenie ekohliadky na dohliadanie 
o interiérové aj exteriérové rastliny, čistenie 
zelene v areáli školského dvora a jeho okolia 
v mesačných intervaloch. 

Z: deti I. až VI. triedy 
    pod vedením učiteliek 

 kontrola,  

 vykonané záznamy 
 

Priebežne počas 
celého roka 

T: stály 

AKTIVITA 2:  
Realizácia  brigád v areáli MŠ a jej školského 
dvora s aktívnym zapojením detí, rodičov 
a starých rodičov. 

Z: Mgr. Chovancová, 
    členovia RŠ 

 min. 3 brigády so 
zapojením rodičov detí,  

 terénne úpravy, 

 poďakovanie na 
informačnej tabuli, 

 fotodokumentácia  

04/2019 
10/2019 

Zopakovanie 
10/2020  
4/2021 

T: apríl 2019 
    október 2019 
    apríl 2020 

AKTIVITA 3:  
Triedne záhradky – siatie semien a  pestovanie 
priesad vybraných bylín v triedach, presádzanie 
bylín do školských drevených záhradiek, 
starostlivosť o ne. 

Z: triedne učiteľky 
    I. až VI. triedy  

 presádzanie, zber, 
sušenie, 

 záhradky, 

 fotodokumentácia  

04/2019 
 

preložené 
07/2020 

zopakovanie 
03-04/2021 

T: marec 2019 
    - apríl 2020 

AKTIVITA 4:  
Realizácia aktivít zameraných na siatie 
a sadenie, prezentácia výhod vlastnoručne 
vypestovaných bylín a potravín v porovnaní                      
s kúpenými surovinami, príprava podkladov                     
na fotografickú výstavu v priestoroch MŠ.   

Z: triedne učiteľky 
    I. až VI. triedy 
  

 6 VA v každom 
školskom roku 
v jednotlivých triedach, 

 fotodokumentácia  

04/2019 
 

preložené 
08/2020 T: apríl- máj 2019 

    apríl 2020 

AKTIVITA 5:  
Starostlivosť o bylinky v bylinkovej špirále  
(zber počas vegetácie, sušenie) a ich využitie                           
v bežnom živote MŠ (pitný režim, prírodná     
detská lekárnička, dekorácie a darčeky). 

Z: Ing. Lorencová,  
    Schiedová,    
    Adameková 

 bylinková špirála, 

 darčeky,  

 dekorácia, 

 04/2019 
 

preložené  
august/2020 
zopakovanie 

T: marec 2019 
    - apríl  2020 
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 prírodná detská 
lekárnička, 

 fotodokumentácia.  

04/2021 

AKTIVITA 6: 
Zapojenie sa do výtvarnej súťaže                                         
s environmentálnou problematikou. 

Z: uč. V. a VI. triedy   zaslanie výtvarných 
prác 

 fotodokumentácia 

preložené  
04/2021 T: apríl 2019 

AKTIVITA 7: 
Realizácia otvorenej hodiny zameranej na rozvoj 
environmentálneho poznania formou tvorivej 
dramatiky u detí predškolského veku. 

T: Mgr. Badaničová  prítomné deti III. triedy 
a 6 učiteliek, 

 fotodokumentácia  

 
04/2019 

T: apríl 2019 

AKTIVITA 8:  
„Zachráňme stromy“- celoškolský zber papiera, 
výstupy na školskej nástenke v prepočítaní na 
počet zachránených stromov. 

Z: Machanová  predpokl. množstvo 
odovzdaného papiera 
je 1000 kg,  

 účasť 120 detí a ich 
rodičov, 

 záznam na informačnej 
tabuli,  

 fotodokumentácia  

 
11//2019 
preložené 
11/2020 

T:  máj 2019 
     marec 2020 

AKTIVITA 9:  
„Deň Zeme“ – príprava a realizácia aktivít na 
stanovištiach so zameraním na rozvoj 
environmentálneho povedomia a ochrany 
prírody. 

Z: uč. za každú triedu 
        

 účasť 100 detí našej 
MŠ a 40 detí 
spolupracujúcich MŠ a 
ZŠ, 

 záznam na informačnej 
tabuli,  

 fotodokumentácia  

04/2019 
 

preložené 
04/2021  

T: apríl 2019 

T: december- február   
    2020 

AKTIVITA 10: 
„Bylinkáreň“ - informačná kampaň o vytvorení 
škôlkarskej bylinkárne a jej výhody v porovnaní               
s veľkoplošným poľnohospodárskym 
pestovaním, rovesnícke vzdelávanie, návšteva 
spolupracujúcej ZŠ. 

Z: Schiedová 
    Bc. Kalmárová 

 predpokladaný počet 
prítomných detí je 80, 

 predpokladaný počet 
žiakov ZŠ je 30, 

 120 ks infoletákov, 

 fotodokumentácia  

preložené 
04/2021 

T: apríl 2020  

AKTIVITA 11:  
„Môj rozprávkový strom“ -  výstava výtvarných 
prác pri príležitosti Dňa Zeme. 

Z: Švantnerová   zapojenie detí I. až VI. 
triedy, 

 výstava vo vstupnej 
časti MŠ, 

 fotodokumentácia  

preložené 
03/2021 

T:  apríl 2020 

AKTIVITA 12:  
Príprava a realizácia prírodovednej súťaže, 
hľadanie správnych odpovedí a riešení  
na hádanky a hlavolamy na tému rastlín. 

Z: Mgr. Badaničová  zapojenie detí III. až 
VI. triedy, 

 fotodokumentácia  

preložené 
04/2021 

T: apríl 2020 

AKTIVITA 13: 
Realizácia exkurzie do botanickej záhrady. 

Z: Bc. Kalmárová  zapojenie detí V. a VI. 
triedy, 

 fotodokumentácia, 

 výtvarný prejav 

preložené 
04/2021 

T: apríl 2020 

AKTIVITA 14: 
Zdobenie ušitých vrecúšok, plnenie nastrihanou 
sušenou levanduľou, spolupráca rodiny a školy, 
MŠ a ZŠ, propagácia projektu v priestoroch ZŠ, 
rozdávanie zhotovených vrecúšok a letákov v 
ZŠ a jej okolí. 

Z: Ing. Lorencová, 
    Lukáčová,    
    Švantnerová  

 pozvánka (plagát) na 
tvorivé dielne,  

 predpokl. počet je 100 
zapojených detí a ich 
rodičov,  

 infoletáky,  

 150 ks voňavých 
vrecúšok,  

 fotodokumentácia 

preložené 
03-04/2021 

T: apríl 2020 

AKTIVITA 15:  
Fotografická výstava v priestoroch materskej 
školy, zverejnené komentáre detí. 

Z: Schiedová  záznam na informačnej 
tabuli,  

 fotodokumentácia  

preložené 
04/2021 T: apríl 2020 
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AKTIVITA 16: 
Zelená rozprávka - osveta, prezentácia projektu 
Zelená škola, predstavenie nových prvkov  
v areáli školského dvora, spolupráca rodiny 
a školy na Deň rodiny. 

Z: Mgr. Chovancová 
     Bc. Kalmárová 

 predpokl. počet min. 
80 rodičov a 80 detí, 

 ochutnávka čaju 
z vypestovaných 
byliniek  

preložené 
05/2021 

 
T: apríl 2020 

AKTIVITA 17:                                                       
Uverejnenie článku o realizovanom projekte 
Zelená škola (tvorba projektu, jeho realizácia                   
a výstupy) v našej MŠ do novín mestskej časti 
Košice Juh a do informačného portálu  mesta 
Košice www.kosice.sk. 

Z: Mgr. Chovancová  
T: apríl 2020 
 

 články v novinách, na 
internetovom portáli 
mesta Košice počas 
realizácie projektu 

preložené 
05/2021 

AKTIVITA 18:                                                 
Vytvorenie „Bufetu pre hmyz” (kvetinového 
záhona) v environmentálnom kútiku školského 
dvora  poskytujúceho potravu pre hmyz 
v každom ročnom období (okrem zimy) – 
sadenie, starostlivosť.                                     

Z: Schiedová,  
    Čekanová,  
T: apríl 2021 

 „Bufet pre hmyz”, 

 fotodokumentácia 

 

AKTIVITA 19:                                                       

Výroba bylinkového mydla, využitie byliniek         

z bylinkovej záhrady, propagácia výhod 
vlastného pestovania bylín v porovnaní 
s veľkoplošným poľnohospodárskym pestovaním 
(darček pre rodičov). 

Z: uč. I.-VI.triedy, 
    Bc. Kalmárová,  
T: december 2020 

 predpokl. počet min. 
80 detí, 

 bylinkové mydlá 

 fotodokumntácia 
 

AKTIVITA 20:                                         
Vzdelávacia aktivita zameraná na poznávanie 
významu života hmyzu, prezentácia domčeka a 
bufetu pre hmyz, návšteva včelára, prezentácia 
života včiel, ich význam pre prírodu, výroba 
sviečky z včelieho vosku.                                                   

Z: Mgr. Chovancová  
T: máj 2021 

 predpokl. počet min. 
80 detí, 

 vlastnoručne 
vyrobené sviečky, 

 fotodokumentácia 

 

AKTIVITA 21:                                                       
Vytvorenie propagačného vidiea o Zelenej škole 
v našej MŠ (tvorba videa, prezentácia hymny). 

  

 propagačné video 

 
Z: Mgr. Badaničová  
T: máj 2021 

 


