
 

 

Environmentálny akčný plán školy:  ZŠ Okružná 17, Michalovce 

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:  VODA       pre certifikačné obdobie: 2017 – 2019 

Silné stránky Slabé stránky 

V triedach aj na toaletách máme pákové batérie. Škola nemá nádoby na zachytávanie dažďovej vody,  
nevyužívame ju na polievanie interiérových ani exteriérových 
rastlín 

Škola je napojená na verejnú kanalizáciu  Chýbajú perlátory na šetrenie vodou 

Žiaci sa učia o vode na prírodovedných predmetoch 
Poruchy sú ihneď odstránené 

Nemáme dvojité splachovanie na WC  

EAP písomne schválila  Jana Lapínová Dátum schválenia: 30.1.2018 

Ciele Aktivity Zodpovedná osoba a 
termín 

Indikátor /  
Ukazovateľ úspechu 

Monitoring / 
Postupujeme podľa 
plánu? 

CIEĽ 1: Znížiť spotrebu 
vody v škole aspoň o 2 % 
do konca šk. roka 
2018/2019 

AKTIVITA 1: Pravidelne 
kontrolovať a porovnávať 
spotrebu vody 

zodp.: p. Nahálková, p. 
Tirpák      
T: stály 

tabuľka spotreby vody  tabuľka spotreby vody, 
odčítanie spotreby 

uskutočnené 
v dvojmesačných 

intervaloch  

AKTIVITA 2: Zakúpenie 
a namontovanie  20 
perlátorov na vodovodné 
batérie 

zodp.: vedenie školy, p. 
Tirpák 
T: december 2018 

20 perlátorov na 
šetrenie vody 

20 perlátorov 
nainštalovanýchv 
triedach 1. 2. 5. 6. 

ročníka 

AKTIVITA 3: Pravidelná 
kontrola stavu vodovodných 
batérií a splachovačov, 
odstraňovanie vodného 
kameňa  ekologickými 
prostriedkami 

zodp.: p. Tirpák, p. 
upratovačky 
T.: stály 

plne funkčné 
vodovodné batérie a 

splachovače 

každodenná kontrola 
vodovodných batérií 

a splachovačov.  
závady  ihneď 

ododstraňované  

AKTIVITA 4: Pripraviť 
a zrealizovať rozhlasovú 
reláciu o šetrení vody 

zodp: p. Záborská 
T: október 2017, 2018 

2 rozhlasové okienka 2 rozhlasové relácie: 
„Voda nad zlato“, „ 

Voda naša 



v škole aj doma každodenná“ 

AKTIVITA 5: Informovať 
žiakov o dôležitosti šetrenia 
vodou prostredníctvom 
článkov v školskom 
časopise Záškolák 

zodp.: p. Rusnáková         
T: stály 

články v školskom 
časopise Záškolák 

príspevky uverejnené 
v časopise Záškolák 
 

AKTIVITA 6: Zhotoviť 
triedne piktogramy 
upozorňujúce na šetrenie 
vodou 

zodp.: triedni učitelia 3. – 9. 
ročníka, kolégium 
T: marec: 2018 

triedne piktogramy 3. 
– 9. ročníka 

vytvorené a umiestnené 
piktogramy v triedach 

v 3. -9. ročníka 

AKTIVITA 7: Výroba 
pútačov zameraných na 
šetrenie vodou 

zodp.: p. Nahálková, p. 
Tocíková 
T: apríl  2018 

10 pútačov 
zameraných na 
šetrenie s vodou 

pútače umiestnené 
v budove školy 

CIEĽ 2:  Prostredníctvom  
17 – tich aktivít 
informovať školskú 
komunitu o význame 
vody a vodných  
biotopov 

AKTIVITA 1: Svetový deň 
vody 

zodp.: p. Nahálková, p. 
Tocíková, p. Musbihová, p. 
Gazdočková 
T: marec 2018, 2019 

beseda, literárne 
práce, rozhlasová 

relácia, článok 
v školskom časopise 

rozhlasová relácia, 
divadelné predstavenie 

pre žiakov prvého 
stupňa, Kolobeh vody- 
film a beseda , články 
v školskom časopise 

AKTIVITA 2: Ekologicky 
v kuchyni – zbierka 
návodov na výrobu 
ekologických čistiacich 
a hygienických prostriedkov 

zodp.: p. Sabolová Š., p. 
Hudáková, členovia krúžku 
Šikovný chemik 
T: apríl 2018 

elektronická a tlačená 
podoba zbierky 

EKO upratovanie – 
zbierka návodov ako si 

ekologicky upratať 
domácnosť 

AKTIVITA 3: Putovanie 
vodnej kvapky – kolobeh 
vody v prírode, výroba 
a inštalovanie modelu 
kolobehu vody v prírode 

zodp.: p. Musbihová, p. 
Herceghová 
T: marec 2019 

model kolobehu vody 
v prírode 

 plastický model 
kolobehu vody vo 

vestibule školy 

AKTIVITA 4: Malá kvapka –
krátka dramatizácia 
o význame vody – 
divadielko pre deti MŠ 

zodp.: p. Lipková 
T: máj 2019 

krátke divadelné 
predstavenie 

krátke divadelné 
predstavenie pre deti 
IX. a XIII. MŠ a deti 

prvého stupňa 

AKTIVITA 5: Pripraviť 
a zrealizovať XII. ročník 

zodp.: p. Tomášová 
Czetőová, p. Hamariková, p. 

príspevky konferencie 
zamerané na vodu 

XII. ročník ŽVK bol 
zameraný na tému 



Žiackej vedeckej 
konferencie na tému Voda 

Sabolová Š.    
T: november 2018 

VODA 

AKTIVITA 6: Pijem zdravú 
vodu, vodu z vodovodu, 
informačná kampaň o pití 
čistej vody a dôležitosti 
pitného režimu 

zodp.: p. Nahálková, p. 
Tocíková, p. Gazdočková 
T: jún 2018 

 fotodokumentácia, 
informácie na stránke 

školy 

v školskej jedálni 
pribudli automaty na 

čistú vodu, rovesnícke 
vzdelávanie, 

prezentácie žiakov na 
hodinách biológie 

AKTIVITA 7: Premeny vody 
– zrealizovať výstavu 
fotografií a výtvarných prác  

zodp.: p. Šafinová, p. 
Rusnáková, p. Jurčišinová         
T: máj 2019 

fotografie a vystavené 
výtvarné  práce, 
informácie aj na  

www. stránke 

výstava nainštalovaná 
vo vestibule školy 

AKTIVITA 8: Návšteva 
čističky odpadových vôd v 
Michalovciach 

zodp.: p. Hamariková, p. 
Tomášová Czetőová 
T: marec 2019  

 zapojiť 40 žiakov 7. 
ročníka 

čističku navštívili 2 
triedy žiakov v Kokšov 

Bakši 

AKTIVITA 9: EKO tvorivé 
dielne 

zodp.: p. Tocíková, p. 
Hudáková, p. Sabolová Š., p. 
Nahálková 
T: stály 

tvorivé dielne pre deti 
susedných MŠ 

„Malí experti na vodu“- 
EKO tvorivé dielne pre 

deti MŠ 

AKTIVITA 10: Odkiaľ sa 
berie voda – exkurzia do 
úpravovne vody 

zodp.: p. Kuchárová             
T: november 2017 

  zapojiť 40 žiakov      
4 ročníka 

úpravovňu vody 
navštívili žiaci dvoch 

tried 4. ročníka 

AKTIVITA 11: V spolupráci 
so Štátnou ochranou CHKO 
Vihorlat,  participovať pri 
starostlivosti o mestský  
ornitologický  chodník 
„Sýkorka“ pri rieke Laborec 

zodp.: p. Tocíková 
T: stály 

vysadené stromy, 
vyčistený chodník 

v roku 2018 sme sa 
zúčastnili na čistení 
chodníka a výsadbe 
stromov, v 2019 pre 
nepriaznivé počasie 
nebolo možné zatiaľ 

uskutočniť 

AKTIVITA 12: Uskutočniť 5  
exkurzií pre žiakov s env. 
zameraním s uplatnením 
medzipredmetových 
vzťahov 

zodp.: p. Nahálková, p. 
Tocíková 
T: stály 

 5 environmentálnych  
exkurzií 

vodná nádrž Starina, 
Solivar pri Prešove, 
Botanická záhrada 

Košice, Solárne dni, 
Oravská priehrada 

AKTIVITA 13: Pripraviť zodp. p. Sabolová Š, p. Infostánok vo členovia krúžku 



infostánok pre rodičov 
a návštevníkov o používaní 
ekologických čistiacich 
a hygienických prostriedkov  

Nahálková, p. Tocíková 
T: apríl 2018 

vestibule školy Šikovný chemik 
prezentovali ekologické 

a hygienické čistiace 
prostriedky vo vestibule 

školy 

AKTIVITA 14: Súťaž  o 
najkrajšiu EKOTRIEDU 

zodp.: p. Hičová 
T: máj 2018 

zapojiť žiakov 
všetkých tried 

v spolupráci so žiackym 
parlamentom 

vyhodnotená naj EKO 
trieda na 1. a 2. stupni 

AKTIVITA 15: Vtáčí raj na 
Senianských rybníkoch – 
starostlivosť o adoptované 
územie 

zodp.: p. Tocíková, p. 
Nahálková, p. Repel         
T: stály 

vyčistené územie na 
Senianských 

rybníkoch 

3 návštevy 
Senianskych rybníkov 

AKTIVITA 16: Priletel k nám 
bocian – beseda o ochrane 
vodných biotopov  

zodp.: p. Tocíková, p. 
Nahálková        
T: december 2017 

prednáška, beseda 
pre 40 členov kolégia 

prednáška a beseda 
o bocianovi vo 

Východoslovenskom 
múzeu v Košiciach 

AKTIVITA 17: V spolupráci 
so susednými MŠ 
zrealizovať ochutnávku 
liečivých čajov z byliniek 
našej záhrady   

zodp.: p. Nahálková, p. 
Fejková, p. Černochová       
T: apríl 2019 
 

spoločné stretnutie 
s deťmi z okolitých 

MŠ 
 

aktivita nebola 
uskutočnená pre deti 

MŠ, ale pre deti 1. 
ročníka 

AKTIVITA 18: Informovať 
verejnosť o aktivitách 
prostredníctvom www. 
stránky, v školskom 
časopise, v regionálnych 
médiách a prostredníctvom 
nástenky vo vestibule školy 

zodp.: p. Pavlikánová, p. 
Rusnáková, p. Nahálková, p. 
Ferenčíková, p. Musbihová, 
p. Jurčišinová      
T: stály 

zverejnené informácie 
na nástenkách a www 
stránke aj v médiách 

podujatia zverejňované na 

stránke školy, v školskom 

časopise Záškolák 

v novinách Michalovčan, 

Nový čas, relácia 

v novinách na TV Mistrál 

 

V školskej záhrade boli nainštalované 2 nádrže na zachytávanie dažďovej vody, ktorú využívame na polievanie exterierových a interierových rastlín 

 


