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ENVIRONMENTÁLNY AKČNÝ PLÁN ŠKOLY (EAP) 

MATERSKÁ ŠKOLA PALÁRIKOVA 22, KOŠICE 

Prioritná téma  VODA 

 

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

Meno a priezvisko koordinátora programu na škole: 

Ing. Jana Lorencová 

 

Kontaktné údaje (email, telefón): 

mspalarikovake@centrum.sk 

t. č. 055/ 678 80 77 

EAP konzultovala a písomne schválila:  

Kvetoslava Rábelyová 

Dátum schválenia EAP:  

10. 4. 2022 

ČO STE ZISTILI V AUDITE? 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- podpora vedenia školy a kolégia   - absencia zachytávania dažďovej vody  

- využitie školského dvora na vzdelávacie aktivity a celoškolské 

akcie 
- absencia šetričov na niektorých vodovodných batériách 

- rekonštrukcia kúpeľne v 1.triede (výmena toaliet s úsporným 

splachovaním a šetriacich batérií) 
- nízky počet toaliet so šetriacim splachovaním 

- vedenie detí k šetreniu vody (šetrné umývanie rúk, splachovanie 

toalety po použití celou skupinou) 
 

- využívanie umývačiek riadu v triednych kuchynkách v 2.,4 a 

5.triede 
 

- centrálna batéria proti úniku vody vo všetkých triednych 

kúpeľniach    
 

 



 

www.zelenaskola.sk 

 

VÝCHODISKOVÝ STAV 

 

Akú máte spotrebu vody?  338 litrov /1 mesiac/1 osoba 

Podľa čoho ju zisťujete?  Mesačný odpočet vodomeru 

 

KONCOVÝ STAV 

vyplníte pri prihlasovaní do záverečného hodnotenia  

Číselne a slovne vyhodnoťte ako ste splnili to, čo ste si stanovili v cieli/ cieľoch. 
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Cieľ 

Čo chceme 

dosiahnuť? 

(SMART)* 

Aktivita 

Ako to chceme 

dosiahnuť? 

Z - Zodpovedná osoba: 

Kto to má na starosti? 

 

T - Termín 

Kedy to spravíme? 

Ako často to budeme robiť? 

Ukazovateľ úspešnosti 

Kedy budeme aktivitu 

považovať za úspešnú? 

(číselný ukazovateľ) 

Monitoring 

Podarilo sa nám aktivitu 

uskutočniť v stanovenom termíne 

a so splneným ukazovateľom 

úspešnosti? 
napr. dátum, počty zúčastnených a link 

na web/ FB..., kde je zverejnená 

informácia o uskutočnení aktivity – 

stačia 2 vety a fotka) 

CIEĽ 1: 

 

Znížiť spotrebu 

vody  

o 10% 

participáciou detí, 

rodičov a 

zamestnancov 

materskej školy    

do apríla 2023.                                                                                                                                             

 

 

 

AKTIVITA 1: 

Pravidelná aktualizácia 

nástenky - informačnej 

tabule umiestnenej 

vo vstupnej časti budovy 

MŠ s monitorovaním 

aktivít Zelenej školy  

a fotogalériou. 

Z: Bc. Jana Horná 

 

 

 Informačná tabuľa – 

2 ks 

 

 

  
T: priebežne/mesačne 

AKTIVITA 2: 

Zakreslenie nových 

plánovaných prvkov 

umiestnených                

na školskom dvore. 

Z: Lorencová 

 Plán s novými 

      prvkami 
  

T: november 2021 

AKTIVITA 3: 

Vytvorenie priestoru 

dažďovej záhrady  

s výsadbou trvaliek. 

Z: Lorencová  Dažďová záhrada 

      (predpokladaný počet 

       20 ks trvaliek) 

 Fotodokumentácia 

(nástenka a web) 

  

 

 

 

 

T: apríl 2022 
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AKTIVITA 4: 

Umiestnenie nádob       

na zachytávanie 

dažďovej vody             

na polievanie rastlín. 

Z: PhDr. Ličko, Hovanec 

 2 x 100 l nádoba 

 Fotodokumentácia 

(nástenka a web) 

  
T: máj 2022 

AKTIVITA 5: 

Inštalovanie šetričov 

vody na vodovodných 

batériách.  

Z: Mgr. Chovancová 
 Min. 10 ks perlátorov 

 Fotodokumentácia 

(nástenka a web) 

  
T: jún 2022 

AKTIVITA 6: 

Rekonštrukcia kúpeľní   

v 2., 3. a 6. triede 

s inštaláciou úsporných 

vodovodných batérií       

a toaliet. 

Z: Mgr. Chovancová  12 ks toaliet               

s dvojfázovým 

splachovaním 

 12 ks úsporných 

batérií 

 Fotodokumentácia 

(nástenka a web) 

  T: jún 2022 

T: jún 2023 

AKTIVITA 7:  

Zakúpenie školského 

akvária a vytvorenie 

vodného prostredia      

pre chov vodných 

živočíchov. 

Z: Mgr. Rusnáková 
 1 ks akvária 

 Min. 5 ks akvarijných 

rýb 

 Fotodokumentácia 

(nástenka a web) 

  
T: október 2022 

AKTIVITA 8:  

Vytvorenie priestoru     

na osadenie napájadiel     

pre vtáky a hmyz 

prostredníctvom 

spolupráce MŠ a rodiny 

formou brigády. 

Z: Ľubica Švantnerová  4 ks napájadiel       

pre vtáky 

 4 ks napájadiel        

pre hmyz 

 Fotodokumentácia 

(nástenka a web) 

 

 
T: jún 2022 
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AKTIVITA 9:  

Vytvorenie dotazníka 

pre rodičov o šetrení 

vody v domácnosti              

na začiatku, v strede      

a na konci 

certifikačného obdobia 

vrátane osvety 

a odporúčaní na šetrenie 

vody v domácnosti. 

Z: Bc. Kalmárová 

 120 ks dotazníkov 
(obrázkový pracovný 

list) 

 Výstup na nástenke, 

webe 

 

 

 T: november 2021 

T: september 2022 

T: jún 2023 

AKTIVITA 10:  

Vytvorenie                       

a  umiestnenie 

piktogramov o šetrení 

pitnej vody                    

nad umývadlá. 

Z: Bc. Horná  Min. 30 ks 

piktogramov (práca 

detí od 3 do 6 rokov – 

6 tried) 

 Fotodokumentácia 

(nástenka a web) 

 
T: december 2021 

AKTIVITA 11:  

Zakúpenie umývačky 

riadu do kuchynky  

v 1. triede. 

Z: Mgr. Chovancová  1 ks umývačky 

 Fotodokumentácia 

(nástenka a web) 

 
T: september 2022 

AKTIVITA 12: 

Pravidelný odpočet vody 

z vodomeru 

zamestnancom 

materskej školy              

v mesačnom intervale. 

Z: Adameková 

 Odpočtový záznam 

 
 

T: priebežne mesačne 
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CIEĽ 2: 

  

Realizovať 

minimálne 10 

celoškolských 

environmentál-

nych aktivít  

so zapojením 

minimálne 120 

detí, ich rodičov, 

zamestnancov 

školy na zvýšenie 

povedomia  

o vzácnosti vody     

a minimálne 3 

environmentál-

nych aktivít 

zapojením 

spolupracujúcich 

ZŠ a iných 

orgánov do apríla 

2023. 

AKTIVITA 1: 

Realizácia ekohliadky 

pre starostlivosť  

o exteriérové                  

a interiérové rastliny, 

napájadlá a čistenie 

zelene v areáli  

školského dvora a jeho 

okolia  v týždenných 

intervaloch.  

Z: deti I. až VI. triedy          

pod vedením učiteliek 

 Kontrola 

 Vykonané záznamy 
 

T: stály 

AKTIVITA 2: 

Realizácia brigád             

v areáli MŠ s aktívnym 

zapojením detí, rodičov 

a starých rodičov. 

Z: Schiedová, Mgr. Lešková,  

     Ing. Lorencová a členovia 

     RŠ. 

 Min. 3 brigády         

so zapojením rodičov 

 Poďakovanie            

na informačnej tabuli 

 Fotodokumentácia 

(nástenka a web) 

 
T: máj 2022 

T: október 2022 

T: apríl 2023 

AKTIVITA 3:  

„Kolobeh vody              

v prírode“ realizácia  

vzdelávacích aktivít 

zameraných                  

na poznávanie významu 

vody pre prírodu            

a človeka. 

 

Z: Bc. Kalmárová a členovia    

    MZ. 
 Min. 2 vzdelávacie 

aktivity ročne           

na triednej úrovni 

 Fotodokumentácia 

(nástenka a web) 

 T: máj 2022 

T: október 2022 

T: január 2023 

T: máj 2023 
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AKTIVITA 4:  

„Deň vody“ príprava      

a realizácia aktivít  

na rozvoj ochrany vody 

a  environmentálneho 

povedomia. 

Z: Mgr. Badaničová  Predpokl. účasť 100 

detí našej MŠ a 20 

detí spolupracujúcej 

ZŠ. 

 Fotodokumentácia 

(nástenka a web) 

 

 T: marec 2022 

T: marec 2023 

AKTIVITA 5:  

Zrealizovať tvorivé 

dielne v spolupráci  
s rodinnými 

príslušníkmi na tému 

„Voda“. 
 

Z: Švantnerová  Pozvánka na tvorivé 

dielne 

 Predpokl. počet 100 

zapojených detí a ich 

rodičov. 

 Fotodokumentácia 

(nástenka a web) 

 
T: marec 2023 

AKTIVITA 6:  

„Dažďová záhrada“ 

výsadba rastlín                  

a starostlivosť o nich. 

Z: Ing. Lorencová  20 ks trvaliek 

 Zapojenie 120 detí 

 Fotodokumentácia 

(nástenka a web) 

 T: máj 2022 

T: máj 2023 

AKTIVITA 7:  

Realizácia 

predplaveckej prípravy 

pre 5-6 ročné deti         

na mestskej krytej 

plavárni. 

Z: Mgr. Rusnáková, Bc. Horná  predpokl. účasť 40 

detí 5 a 6. triedy 

ročne 

 Fotodokumentácia 

(nástenka a web) 

 Výtvarné práce          

na tému prír. kúpanie 

a znečistenie vody. 

 T: máj 2022 

T: máj 2023 
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AKTIVITA 8:  

„Vodný bufet“ 

zorganizovanie 

celoškolskej akcie          

s ochutnávaním vody     

z prameňa, z vodovodu 

a balenej vody             

pri príležitosti Dňa 

rodiny. 

Z: Mgr. Chovancová, 

Štefančíková a kolégium ZŠ 

 Predpokl. účasť 100 

detí a 100 rodičov 

 Fotodokumentácia 

(nástenka a web) 

 

T: máj 2023 

AKTIVITA 9:  

„Kvapka vody“ výstava 

výtvarných prác  

pri príležitosti Dňa vody. 

Z: Miklošovič  Zapojenie detí 1. až 

6. triedy 

 Výstava vo vstupnej 

časti MŠ. 

 Fotodokumentácia 

(nástenka a web) 

 T: marec 2022 

T: marec 2023 

AKTIVITA 10:  

Zapojenie sa do výzvy 

čistenia okolia prameňa, 

potoka, rieky, vodnej 

nádrže so svojou 

vlastnou rodinou. 

Z: Mgr. Rabadová a členovia 

RZ pri MŠ 
 Predpoklad. počet 40 

rodín 

 Fotografická výstava 

 Ocenenie aktívnych 

účastníkov 

 

 

T: september 2022 

AKTIVITA 11:  

Výlet k vodnej nádrži 

Bukovec (Horný 

Bukovec – zdroj pitnej 

vody mesta Košice         

a Dolný Bukovec – 

pozorovanie života  

vodného sveta).  

Z: Lukáčová 
 Účasť 40 detí 5. a 6. 

triedy. 

 Bádanie, skúmanie     

a zber min. 10 

vzoriek. 

 Fotodokumentácia 

(nástenka a web) 

 
T: jún 2022 
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AKTIVITA 12:  

„Modrá olympiáda“ 

príprava a realizácia 

školskej súťaže, 

hľadanie správnych 

riešení a odpovedí        

na hádanky v téme 

„Voda a jej dôležitosť 

pre život“. 

Z: Mgr. Badaničová 

a kolégium MŠ 

 Zapojenie detí 3. až 

6. triedy pod vedením 

učiteliek 

 Fotodokumentácia 

(nástenka a web) 

 

T: február 2023 

AKTIVITA 13:  

„Príbeh dažďovej 

kvapky“ informačná 

kampaň o kolobehu 

vody, jej vzácnosti            

a príkladoch ochrany          

a šetrenia. 

Z: Bc. Horná 

 Vytvorenie 

informačnej tabule 

 Letáky 120 ks. 

 Fotodokumentácia 

(nástenka a web) 

 
T: máj 2023 

AKTIVITA 14:  

Pravidelné meranie          

a zaznamenávanie úhrnu 

zrážok pomocou 

školského zrážkomera 

umiestneného v areáli 

MŠ. 

Z: Schiedová a ekohliadka  Zapojenie min. 100 

detí 

 Vytvorenie školského 

zrážkového 

záznamníka 

 Fotodokumentácia 

(nástenka a web) 

 

 

 T: priebežne v týždňových 

intervaloch 

AKTIVITA 15: 

Výlet k vodnému mlynu  

v Kostoľanoch               

nad Hornádom. 

Z: Bc. Kalmárová  Účasť 40 detí 5. a 6. 

triedy. 

 Fotodokumentácia 

(nástenka a web) 

 
T: október 2022 
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AKTIVITA 16:  

Prezentovanie získaných 

poznatkov  

o vode, rovesnícke 

vzdelávanie , návšteva 

spolupracujúcej ZŠ. 

Z: Ing. Lorencová a triedne 

učiteľky V. a VI. triedy 
 Predpokl. počet 20 

detí MŠ a 20 detí ZŠ. 

 Prezentácia na IKT. 

 Informačné letáky. 

 Fotodokumentácia 

(nástenka a web) 

 

T: apríl 2023 

AKTIVITA 17:  

Uverejnenie článku        

o realizovanom projekte 

Zelená škola (tvorba 

projektu, jeho realizácia, 

výstupy) v našej MŠ     

na webovej stránke 

zriaďovateľa, do novín 

„Košice dnes“                 

a do informačného 

portálu mesta Košice 

www.košice.sk 

Z: Mgr. Chovancová 

 Článok v miestnych 

novinách                    

a na internetovom 

portáli. 

 
T: apríl 2023 

AKTIVITA 18: 

Realizácia exkurzie       

do čistiarne odpadových 

vôd v Kokšov Bakši.  

Z: Ing. Lorencová,                     

Bc. Kalmárová 
 Účasť 40 detí 5. a 6. 

triedy. 

 Fotodokumentácia 

(nástenka a web) 

 

T: jún 2023 

 


