
 

 

 

Environmentálny akčný plán školy: Materská škola Budovateľská 8, Prešov 

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:          DOPRAVA a ovzdušie            pre certifikačné obdobie:   školské roky 2016/17, 2017/18 

 Silné stránky Slabé stránky 

 

- v celom areáli školy je dodržiavaný prísny zákaz fajčenia 

-pri škole má škola stojan na bicykle 

-na prístupoch do školy sú pohodlné a bezbariérové chodníky 

- na hlavných ťahoch žiakov do školy sú zabezpečené 

priechody pre chodcov 

-pri preprave žiakov na výlety 

a exkurzie využívame najmä environmentálne vhodné 

dopravné prostriedky (autobus)  
- do areálu školy je zakázaný vjazd motorových vozidiel. 

- v bezprostrednej blízkosti školy je zastávka MHD 

 
 
 
 
 

 

-škola neposkytuje suchú a bezpečnú úschovňu pre bicykle    

žiakov a zamestnancov školy 

- do školy nevedie aspoň jedna vyznačená cyklotrasa 

- aktivity na ochranu ovzdušia 

- stojan na bicykle prikryť strieškou 
 

EAP písomne schválil :  
Katarína Lepešková 

 Dátum schválenia:  

  26.6 2017 

 

Ciele Aktivity Zodpovedná 
osoba a termín 

Indikátor /  
Ukazovateľ úspechu 

 

Monitoring / 
Postupujeme podľa 

plánu? 



 
CIEĽ:  
Prostredníctvom 13 
vzdelávacích aktivít 
informovať o vplyve 
dopravy na životné 
prostredie do mája 2018. 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AKTIVITA 1:  
Pripraviť rozsiahlu informačnú 
kampaň o o negatívnom vplyve 
dopravy na živú prírodu a životné  
prostredie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zodp. Brozáková  
T:jún 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 112 zapojených detí do kampane : 
 
- 150 informačných letáčikov: 
-  5  pripravených aktivít :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-zapojených:  96 detí 
                       2 dospelí 
-96 infomačných letáčikov 
-5 pripravených aktivít 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AKTIVITA 2: 
- divadielko k danej téme, s ktorým 
deti vystúpia po triedach 
 
 

 
Zodp. Bukovičová 
T:jún 2018 
 

 
-11 zapojených detí 
-1 učiteľka 
 
prezentácia 

Prednes básne-Deň Zeme 
1 dieťa 
1 starý rodič 
1 pedag. prac. 
Foto- kronika, web školy 

 
AKTIVITA 3: 
informovať školskú komunitu o úlohe 
dopravy pomáhať ľuďom v rôznych 
profesiách, ale aj o jej negatívnom 
vplyve na prírodu a ŽP 
 

 
Zodp.riad. MŠ 
T:jún 2018 

 
-3 členovia mestskej polície (osobné 
auto, motocykel, bicykel) 
-3 sanitári (sanitka) 
-5 hasičov (hasičské auto) 
-1 šofér SAD (autobus) 
 
 -100 prítomných detí 
-17  dospelých 
 - 11 pedagogických prac. 
 - 3 nepedagogických prac.. 
 
 
 
 

-23.5.2017 ďiaľkový autobus v MŠ 
83 prítomných detí 
1 hosť, 11 pedag. prac., 1 asistentka 
5 nepedag. prac. 

-24.5.2017 
os. auto, motorový bicykel mests. 
polície v MŠ 
74 detí 
3 hostia 
11 pedag. prac. 
5 nepadag. prac., 1 asistentka 

-25.5.2017 
požiar. auto v MŠ 
76 prítomných detí 
5 hostí, 11 pedag. prac., 5 nepedag. 
prac., 1 asistentka 
-----------------------------------------
Prezentácia: foto  
        -školská kronika  
         -web stránka školy 
         -triedne nástenky 
         -nástenka 

 
 
Prezentácia: foto  
        -školská kronika  
         -web stránka školy 
         -triedne nástenky 
         -nástenka 



AKTIVITA 4: 
Urobiť prieskum na škole ako sa deti 
jednotlivých tried , 
učiteľky, 
prevádzkový personál   
denne dopravujú do MŠ  
 
 
 

Zodp.  tried. učiteľky,       
zástupkyňa riad., 
vedúca ŠJ 
T: marec 2018 
 
 
 
 
 

-100 dotazníkom získaných odpovedí : 
 
 
 
 
-5 návrhov na riešenie : 
 
 
 
„ 
 
 
  

6 dotazníkov 
 
zapojených: 126 
-11 pedegogic. pracovníčok 
-  7 nepedagogických. pracov. 
- 108 detí 
-návrhy na riešenie:4 

1.zapojenie sa do akcie 

 „Do práce na bicykli“ 
 2. možnosť priviesť ku škole 
cyklistický chodník 
3. usporiadať školské akcie 
„Do škôlky na bicykli“ 
4. zriadiť v areáli MŠ dopravné 
ihrisko 

 
 
 
 
 

AKTIVITA 5:  
Zabezpečiť aktivitu zameranú na 
poznávanie ekologických 

dopravných prostriedkov 

využívaných  vo vzťahu k dieťaťu  

v role spolujazdca, cyklistu či 

kolobežkára.  
 
 

Zodp: Drobná 
T:Jún 2018 

 
- 112 zapojených detí  
- 12 zapojených dospelých 

 
 
-  prezentácia 

20.4.2018 
-zapojených detí-49 

-zapojených pedag. prac.-10 

-zapojených prevádzk. prac.-4 
-hosť-1 
-foto-kronika školy 
-web stránka školy 
-triedne nástenky 

 
 
 
 
 
 
  AKTIVITA 6:  

Zhotoviť v priestore školskej záhrady 
informačný panel s tématikou 
„Doprava a jej negatívny vplyv na 
prírodu“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zodp.Dorková, Mihalová    
T: Apríl2017... 

informačný panel osadený v šk.záhrade 
  
 
- 10 zapojených detí  
-  1 zapojený dospelý 

 
 
 
prezentácia: 

september 2016,apríl 2017, 
marec 2018, apríl 2018  
máj 2018 
8, 10 
2 
 
 
 
foto - web. stránka ZŠ 



AKTIVITA 7: 
Pripraviť školský časopis s témou: 
„DOPRAVA a ovzdušie“ 
 

Zodp. Mihalová, Šestáková        
T: jún 2017 
     

1 tématické číslo šk.časopisu  
 
-  9 prispievateľov 
-  12 uverejnených príspevkov 

15. ročník,  č.3 
 
 7 + 2 prispievateľov 
 7  príspevkov 
 
Prezentácia: 
web stránka MŠ 
triedne nástenky                      
nástenka ZŠ  
 
 
 
 
 

 AKTIVITA 8: 
Zrealizovať prednášku, besedu s 
letcom  na tému – Letecká doprava 
a jej negatívny vplyv na prírodu 
( smog, hluk, migrujúci vtáci...) 
 

Zodp.:Poklembová 
T.jún 2018           

-5 informačných aktivít: 
-4 informačné letáky 
-5 zapojených rodičov, hostí 
- 50 zapojených detí- predškolákov 
 
 
 
 
 
  prezentácia -foto 
 

5 stanovíšť 
 
2´+5 
1.tr. 16 
2.tr. 19 
3.tr. 18 
4.tr. 23 
5.tr. 12 
 
FOTO-kronika, web školy 

  AKTIVITA  9: 
„„Do práce na bicykli“ 
 
 
 

Zodp.: vedenie MŠ 
T: máj 2017 
 

zapojených  
5 pedagogických prac 
2 nepedagogickí prac. 
 
     

zapojených: máj 2017 
5 pedagogikých prac. 
2 nepedagogic. prac. 
 
zapojených: máj 2018 
6 pedagogic. prac. 
2 nepedagogic. prac. 
Foto-web stránka MŠ 
nástenka ZŠ 

 AKTIVITA 10:  
Stojan na bicykle umiestnený 
v záhrade MŠ doplniť o striešku proti 
poveternostným vplyvom 

Zodp.riad. MŠ, školská 
rada  
T: jún 2018 

- veľkosť -20 miest 
- umiestnenie pri vstupe do budovy MŠ 
 
 -kedy: apríl 2018 
 -kde: exteriér školy 

3 stojany 
2 stojany 6+8 miest 
1 stojan pri „Domčeku“ 3miesta 
zrealizované:- máj 2018 

 AKTIVITA  11: 
Uskutočniť „Deň Zeme“- 
s tématikou- Pozitívny i negatívny 
vplyv dopravy na prírodu, životné 
prostredie 
 
 

Zodp.: Mihalová 
T.: 22.4.2017,  
 

 
-60  zapojených : 
 
 
-10 pripravených stanovíšť 
 
prezentácia  
 

detí: 86 
dospelých:11 pedagog. prac. 
                     1 asistentka 
                    2 personál 
                    1 hosť 
8 stanovíšť 
Foto na web stránke školy 
Kronika školy 



  T.:20.4.2018 -60 zapojených : 
 
 
-10 pripravených stanovíšť 
 
prezentácia  
 

detí: 49 
dospelých:  11 pedagog. prac. 
                     1 asistentka 
                     2 personál 
                     1 hosť 
8 stanovíšť 
Foto na web stránke školy 
Kronika školy 

 AKTIVITA 12: 
Zrealizovať výstavu detských 
výtvarných prác na tému- 
„Ekologické dopravné prostriedky“ 

Zodp. :Amrichová 
T.: apríl 2018 

-2 informačné plagáty pre verejnosť 
realizácia -v záhrade MŠ 
-20 zapojených detí výtvarného krúžku 
 
-3 zapojených dospelých 
-90 účastníkov školskej komunity 
-10 účastníkov  mimoškol. komunity 
 
prezentácia 

1 informačný plagát 
realizácia: v šk. záhrade 
10 zapojených detí výtv. Krúžku 
13 detí II.tr. – predškolákov 
3 zapojených dospelých 
49 účastníkov školskej komunity 
3 účastníci mimoškol. komunity 
 
vstupná nástenka školy 
2 panely v škol. záhrade 
web stránka školy 

 AKTIVITA 13: 
Pripraviť a zrealizovať školský výlet 
vlakom zameraný na spoznávanie 
ekologickejšej dopravy ľudí 

Zodp.: riad. MŠ 
           Ing. Pavúk-           
pracovník. TS PO 
T.: máj-jún 2017, 2018 

-35 zapojených detí 
-4 zapojených pedagog. prac. 
- 2 + 1 zapojených rodičov, hostí 
-5 pripravených aktivít 
 
prezentácia  
 
  
   

  5/2016 
4. tr.+1.tr.=  
18+15    predškolákov 
   4 +2     ml. detí 
zúčastnili sa 4 pedagog. prac. 
1 asistentka 
1 hosť 
Foto: web stránka MŠ 
          Kronika školy 
          nástenka ZŠ 
          triedne nástenky 
 



  
 
 

   

 
 
 
 

 
 


