
 

Environmentálny akčný plán školy: Materská škola  Budovateľská 8, Prešov 

                          Zvolená prioritná téma:  POTRAVINY                                pre certifikačné obdobie:  šk. rok: 2018/2019 
                                                                                                                                  šk. rok: 2019/2020 

Silné stránky Slabé stránky 

Máme ovocný sad ( jabloň, hruška, slivka,) orech Produkujeme veľa potravinového odpadu  

Pýšime sa bylinkovou špirálou Nemáme zeleninové vyvýšené záhony 

Máme komposter v počte 1 Havarijný stav oplotenia MŠ 

Máme prírodnú učebňu Pitný reţim – deti nemajú vlastný pohárik s piktogramom 

  

 

EAP písomne schválil: Miroslava Sliacka 
  

Dátum schválenia: 6.3.2019 
  

Cieľ Aktivita Zodpovedná osoba 
 a termín 

Indikátor/Ukazovateľ 
úspechu 

Monitoring/Postupujeme 
podľa plánu? 

CIEĽ 1:  
Znížiť tvorbu 
potravinového 
odpadu o 20% do 
konca júna 2020 
 

AKTIVITA 1:  
Pripraviť a zorganizovať 
informačnú kampaň o moţnostiach 
minimalizácie tvorby odpadu  
potravín 
 

Z: Bc. G. Jurčová Informačný oznam na 
triednych nástenkách 5x 
 + hlavná nástenka školskej 
jedálne 1x 
 
   

T: február  2019 
    Február 2020 

AKTIVITA 2: 
Zostaviť triedny rebríček 
obľúbených a neobľúbených 
nátierok, polievok a hlavných jedál 
 
 
 
 
 
 

Z: R. Brozáková 
E. Poklembová 
(členky kolégia) 
I. Amrichová 
J. Jaščurová 
Z. Šestáková 
 

Aspoň 100  získaných 
odpovedí 
Zapojenie tried v počte 5 
 
 
 
 
 
 
 

  

T: apríl 2019 
    apríl 2020 
 



 
 
AKTIVITA 3: 
Zostaviť finálny rebríček 
obľúbených a neobľúbených 
nátierok, polievok a hlavných jedál 
Vyhodnotiť závery 
 
+ dotazník pre rodičov 
 

 
Z: M. Fesičová 
 
 
T: máj 2019 
    máj 2020 

 
Finálny rebríček zverejniť: 
Nástenka Zelenej školy 
(ďalej pouţitá skratka ZŠ) 
Šk. časopis Jabĺčko 
Web. stránka MŠ  
Kronika Zelenej školy 
Zapojenie  všetkých tried 
v počte 5 

AKTIVITA 4:  
Odvážiť a zaznamenať váhu 
neskonzumovaného jedla.  
 
 
 
 
 
 
 

Z: A. Dorková 
(vedúca šk. jedálne, 
členka kolégia ZŠ) 
Mgr. L. Drobná 
 
 

Záznamový hárok 
obsahujúci dátum a váhu 
v kg v počte 1. 
 
 

  

T: priebeţne 
 

AKTIVITA 5: 
Využívať záhradný kompostér  
kuchyňa – biologický odpad (šupy zo 
zemiakov ap.) 
deti – ohryzky z jabĺk, burina... 
+ kvetinová hriadka 
 
+ rekonštrukcia kompostera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z: Z. Šestáková 
    Mgr. D. Onofrejová 
deti a zamestnanci MŠ 
 

Automatizácia návyku 
vyuţívania záhradného 
kompostéra minimálne u 
80% detí a zamestnancov 
MŠ 
 
Fotografia marec 2019  1x 
Fotografia jún 2020  1x 
(zapĺňanie kompostéra) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

T: priebeţne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AKTIVITA 6: 
V spolupráci s Občianskym 
zdruţením Ţivá Zem zorganizovať  
Eko-aktivity v MŠ + zúčastniť sa  
exkurzie / koncoročný výlet 
Eko-farmy 
 

 
 
Z:  Mgr. L. Drobná 
J. Drobný (člen kolégia) 
   
 
T: jar / leto2019 
    Jar / leto 2020 
 

 
Zúčastnené  aspoň 3 triedy 
Fotografie a článok 
v školskom časopise a web 
stránke školy (záloţka ZŠ ) 
Kronika MŠ a ZŠ 
 

AKTIVITA 7: 
Navštíviť lokálne  trhovisko ovocia 
a zeleniny v meste Prešov 

 
+ bezobalový obchod 
 
 
 
 

Z: triedne učiteľky 
 predškoláckych tried 
 
K. Mihalová 
I. Amrichová 
M. Fesičová 
 
T: : máj 2019 
      október 2019 

Zúčastnené  aspoň 3 triedy 
Fotografie v ľubovoľnom 
počte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

CIEĽ 2:  
Vytvorenie jedlej 
záhrady zameranej 
na lokálne odrody 
jabĺk, zeleniny 
(mrkva, redkvička, 
šalát ap.) a byliniek, 
do konca šk. roka 
2019/2020 
 

AKTIVITA 1: 
Zorganizovať deň Jablka 
(lokálne odrody jabĺk) – informačno – 
vzdelávacia kampaň / aktivity 
 

Z: K. Mihálová 
 

Zúčastnené  aspoň 3 triedy 
Fotografie a článok 
v školskom časopise a web 
stránke školy (záloţka ZŠ ) 
Kronika MŠ a ZŠ 
 
 

  

T: september 2018 
    september 2019 
 
 
 
 

AKTIVITA 2: 
Zorganizovať spoluprácu s rodičmi 
( spolupráca pri výsadbe vyvýšených 
zeleninových záhonov a byliniek) 
pri tvorbe jedlej záhrady 
 
 
 

Z: triedne učiteľky  
 

Informačný plagát na 
triednych nástenkách 2x 
Hlavná nástenka 1x 
Prezentácia na Dni Zeme 
Zúčastnené všetky triedy 
v počte 5  

  

T: apríl 2019 
    apríl 2020 
 

 
 



 

 AKTIVITA 3: 
Zorganizovať Deň Zeme 
Informačno – vzdelávacia kampaň 
(lokálne odrody jabĺk, zeleniny 
a byliniek) 
+ krst nových detských E. 
Poklembová 
preliezok 
+ krst vyvýšených zeleninových 
záhonov  
 
 
 

Z: Mgr.Lucia Drobná 
Koordinátorka ZŠ 
    Ing. P. Fedor  
(člen kolégia) 
  Mgr. V. Fedorko, PhD. 
(člen kolégia + rodič) 
 

Informačný plagát v počte 
6ks 
Zúčastnené všetky triedy 
v počte 5 
Počet stanovíšť 8 - 10  
Kronika MŠ a Zelenej školy 
Web 
Školský časopis 

  

T: apríl 2019 
    apríl 2020 

AKTIVITA 4: 
Vyvýšený zeleninový záhon 
 
 

Z: PaedDr. Eva 
Miklášová  
(riaditeľka MŠ) 
+ triedne učiteľky 
predškoláckych tried 
daného šk. roka 
 
 
T: jar 2019 
    Jar 2020 

Vyvýšený záhon v počte 2  
 
 
 
 
 
 

  

 

AKTIVITA 5:  
Revitalizovať bylinkovú špirálu 
vysadením byliniek a výrobou 
menoviek 
 
 
 
 

Z: Mgr. J. Poláčková Bylinková špirála v počte 1 
Vysadené liečivé bylinky 
v počte 
Drevené menovky s názvom 
byliniek v počte  

  

T: marec 2019 

AKTIVITA 6: 
Vyrobiť informačné/ smerové tabule 
s názvami artiklov prírodnej učebne 
na školskom dvore MŠ 

Z: Mgr. L. Drobná 
 p. Lereková 
 p. Kopčáková 
(členky kolégia - rodičia) 

Vyrobiť informačné/ smerové  
tabule v počte 8 

  



T: Marec 2019 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DOPLNKOVÉ  AKTIVITY EAP – POTRAVINY 2018/2020 

Aktivita   Zodpovedná osoba 

 a termín 

Indikátor/Ukazovateľ 

úspechu 

Monitoring/Postupujeme 

podľa plánu? 

Zakúpiť pohár pre kaţdé dieťa 

v MŠ, ktorý bude označený jeho 

príslušným piktogramom 

Z: PaedDr. E. Miklášová 

(riaditeľka MŠ) 

 

 

T: október 2018 

 

 

 

Zakúpené poháre do kaţdej 

triedy v počte 120 ks 

 

Vysadiť popínavú a zelenú rastlinu 

v okolí novozrekonštruovaného 

oplotenia MŠ 

Z: p. Ing.Fedor  

(člen kolégia) 

 

T: apríl 2019 

 

Vysadiť brečtan popínavý 

popri 

novozrekonštruovanom 

oplotení MŠ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iné environmentálne aktivity v našej MŠ 
ENVIRÁČIK – environmentálny krúţok ( 1x týţdenne ) 
Zber papiera (2x ročne – jeseň, jar) 
Zber hliníkových viečok (SABI a HLINÍKOVÝ  SKARABEUS) 
Triedime odpad ( papier, plasty a kov...kaţdá trieda) 
Celoročná starostlivosť o prírodnú učebňu, ktorej súčasti sú:  

 Kvetinová hriadka 
 Bylinková špirála 
 Hmyzie hotely 
 Záhradný kompostér 
 Pocitový chodník 
 Vysadené ihličňany  
 Prírodné váhy 
 Vtáčie búdky 
 Zberná nádoba na daţďovú vodu 

Šetríme vodou a elektrickou energiou (piktogramy, eko-hliadky členovia krúţku Enviráčik) 

Tvoríme z prírodnín v spolupráci s rodičmi, tzv. DOD, ktoré sú tematické v súvislosti s daným ročným obdobím (tekvicové strašidlá, vyrábame 
kŕmidlá pre vtákov...) 
Organizujeme brigády v spolupráci s rodičmi ( hrabanie lístia, príprava kvetinovej hriadky pred zimným obdobím, výsadba cibuliek jarných 
kvetov, revitalizácia pocitového chodníka, oprava vtáčích búdok ) 
Zapájame sa do medzinárodných projektov: 

 ERASMUS+ ( KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov ) 
 TAKE ME OUT ( Deň prázdnych tried od roku 2017, najbliţšie ho budeme organizovať  8.11.2018) 

Sme zapojení do projektu NATUR PACK  (8.4.2019, téma : triedenie odpadu) 

Spolupracujeme s Občianskym zdruţením Živá Zem (jar 2019 nás čaká návšteva Bio-farmy v Malom Šariši ) 



Zapájame sa kaţdoročne do akcie Do práce na bicykli   

Spolupráca ZŠ a MŠ (M. Nešpora – Fantázia plodov a ZŠ Kúpeľná Košík plný zdravia) 

 


