
 

 
 

 

 

Environmentálny akčný plán školy:  Základná škola s materskou školou Chlebnice 

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

 

Silné stránky Slabé stránky 

Pákové batérie niekde chýba perlátor 

WC s dvojfázovým splachovaním Nepoužívanie environmentálnych čistiacich prostriedkov 

Permanentná kontrola batérií (týždenníkmi)  

Pisoáre s  limitovaným splachovaním  
 

EAP bol konzultovaný s:  Juraj Oravec/Jana Lapínová Dátum konzultácie: Marec-apríl 2018 

EAP písomne schválil (uveďte meno pracovníka Regionálneho centra, 
ktorý Váš EAP schválil e-mailom alebo listom):  

Jana Lapínová Dátum schválenia: 25.4.2018 

Ciele Aktivity Zodpovedná osoba a 
termín 

Indikátor /  
Ukazovateľ úspechu 

Monitoring / Postupujeme 
podľa plánu? 

CIEĽ :  
 
Zrealizovať vzdelávacie a 
praktické aktivity v škole aj v  
obci na tému - Voda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTIVITA 1:  
 
informovanie žiakov o význame, 
ochrane vody počas triednických 
hodín 

 vytvorenie násteniek na tému 
voda a jej ochrana  

 žiacka tvorba loga 
upozorňujúceho šetrenie 
vodou (na hodine VYV) 

 umiestnenie loga ku 
školským  umývadlám  

 

 
 
zodp. triedni učitelia      
T:  máj-jún 2018 
 
 
 
zodp. učitelia VYV 
 
 
zodp. triedni učitelia, 
žiačky kolégia 
T: máj 2018    

 
 

2 triednické hodiny pre 
každú triedu 1.-9. 
ročníka venované 
informovanosti o 
ochrane vody  
počet vytvorených 
triednych násteniek (9) 
 
umývadlá v triedach, vo 
wc sú s logom 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTIVITA 2: 
 
Pripraviť informačnú kampaň o vode 
a vystaviť to vo vestibule školy 
 
 
 
 
 

 

 
 
zodp. koordinátor ENV, 
kolégium 
 
T: máj 2018 
 
 
  

 
 
 triedy 1.-9. ročníka 
sledujú nástenku 
kampane 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aktivita 3: 
 
Chemická analýza vody (na 
prítomnosť dusitanov) z vodovodu 
a z Chlebnického potoka a 
oboznámenie s výsledkom merania 
žiakov 9. roč. a školy 

 
 
zodp. , učiteľ CHE Mgr. 
M. Šimková 
T: máj 2018 

 
 
Demonštrujú 2 žiaci 9. 
ročníka 
 
Žiakmi vypracovaná 
prezentácia analýzy, 
zverejnené na nástenke 
zelenej školy 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTIVITA  4: 
 
Beseda o pitnej vode (vodárne, 
úprava vody) 

 
 
zopd. Mgr. M. Šimková, 
(beseduje: starosta obce 
alebo pracovník OVS) 
 
T: marec 2019 

 
 
 besedy  
počet zapojených 
žiakov II. stupňa  
(58 žiakov zo 7.-8.-
9.ročníka) 

 

 AKTIVITA  5: 
   
Spotreba pitnej vody na meračoch 
v škole v spolupráci s p. školníkom, 
zaznamenávať a vyhodnotiť, zistiť 
ceny vody, navrhnúť možnosti 
šetrenia vody 

zodp. Mgr. Mišalová 
T. marec 2019 
     

Zapojená 8. trieda (14 
žiakov), vyhodnotenie, 
porovnanie, 
odporúčania zverejnené 
na nástenke zelenej 
školy 
 

 

 AKTIVITA  6: 
Balená alebo z vodovodu? 
Zisťovanie koľko plastových fliaš 
skončí v odpade za týždeň v triede 
 

zodp. Mgr.  Šimková, 
sledujú a vyhodnocujú 
žiaci ekohliadky (8. roč.) 
T. marec 2019 

Výsledky a odporúčania 
zverejnené na web 
stránke školy, 
v Chlebnickom 
spravodaji 
 

 



 AKTIVITA  7: 
   
Návšteva čističky odpadových vôd 
Nižná nad Oravou 

 
 
zodp. koordinátor ENV 
T. apríl 2019 

 
 
zapojených 24 žiakov 
7.ročníka 

 

 AKTIVITA  8 
Správny pitný režim (prezentácia 
minerálnych vôd a ich účinkov na 
organizmus – na hlavnej chodbe 
počas veľkej prestávky 

 
 
zodp. Mgr. Šimková 
T. apríl 2019 
 
 
 
 
 

 
počet zapojených 
žiakov 
 
 

 

 AKTIVITA  9: 
 
Vytváranie plagátov, kresieb, 
komiksov na tému Voda a jej 
význam pre život, Voda okolo nás, 
Kolobeh vody 

 
 
Zodp. učitelia výtvarnej 
výchovy 1.-4.roč., 
učiteľky materskej škôlky 
T. celoročne 2019 

 
 

zapojenie každej triedy 
školy 

 

 AKTIVITA  10: 
 
Rovesnícke vzdelávanie žiakov 
prostredníctvom prezentácií počas 
významných dní 
 Deň zdravia- veselá a zdravá 
desiata 
Svetový deň vody- Voda- balená 
alebo z vodovodu, virtuálna voda, 
putovanie vody od prameňa, 
e Model ČOV,  

 
 
Zodp. koordinátor ENV, 
vzdelávajú žiaci kolégia 
 
T. celoročne 2018- 2019, 
v uvedené významné dni 

 
 
rovesnícke vzdelávanie 
pre žiakov MŠ, ZŠ 

 



 Deň Zeme- ekohry putovanie 
potravín, virtuálna voda, fair trade 

Zodp. koordinátor ENV, 
vzdelávajú žiačky 9. roč. 
T: apríl 2018, 2019 

rovesnícke vzdelávanie 
pre žiakov MŠ, ZŠ, 
čistenie areálu školu, 
obce 

 

 AKTIVITA  11: 
 
Čistenie lesných studničiek  
 

 
 
zod. triedni učitelia, p. 
Suľa (školník)  
T: máj 2019 

 
 

počet vyčistených 
studničiek (min.4), počet 
zapojených žiakov (celý 
druhý stupeň) 

 
 
 

 AKTIVITA 12: 
 
Čistenie potokov v obci 

 
 
zodp.koordintror ENV + 
triedni učitelia žiakov II. 
stupňa ZŠ 
T: máj  2019 
 
Informovanie verejnosti 
o výsledkoch tejto akcie 
na web stránke školy, 
príp. v obecnom časopise 
Chlebnický spravodaj    

 
 

počet zapojených 
žiakov (celý druhý 
stupeň) 

 
 
 

 AKTIVITA 13: 
Anketa v obci: Voda 

 
zodp.koordinátor ENV 
T: máj 2019 

 
 

Dobrovoľníci- žiaci zš 
oslovujú respondentov 
v obci – modrý stánok, 
výsledky vyhodnotí, 
spracuje a zverejní na 
web stránke školy 
ekohliadka 8. roč. 

 



 AKTIVITA 14: 
Prezentácia aktivít  Zelenej školy 
na obecnom podujatí Chlebnický 
chlebíček 

zodp.koordinátor ENV 
T: jún 2019 

 
Výstavný panel 
s aktivitami, prezentujú 
žiačky kolégia 

 

 
 
 


