
- Nerealizované 
  

ENVIROMENTÁLNY AKČNÝ PLÁN MŠ   Š. FURDEKA, MARTIN 
 

Zvolená prioritná téma  DOPRAVA A OVZDUŠIE                                      pre certifikačné obdobie: 2018 – 2020 

 

                                                       EAP bol konzultovaný                        Miroslava Sliacka                                              dňa 22.5. 2019 

 

                                                       EAP bol schválený                               Miroslava Sliacka                                              dňa 18. 6. 2019 

                                                       EAP bol doplnený                                Kvetoslava Rábelyová 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- zastávka MHD v bezprostrednej blízkosti  MŠ - vchádzanie rodičov na autách do areálu MŠ 

- vybudované  dopravné ihrisko pre deti v MŠ 
 

- vysoké percento rodičov preferuje jazdu autom 

- udržiavané a funkčné prechody pre chodcov v okolí 

- chýba zastrešenie úschovne na bicykle - uzamykateľný vonkajší priestor na uschovanie bicyklov pre deti 

- priestor na odkladanie bicyklov pre zamestnancov 

CIELE AKTIVITY ZODPOVEDNÁ 

OSOBA A TERMÍN 

INDIKÁTOR / 

Ukazovateľ úspechu 

MONITORING/ 

Postupujeme podľa plánu? 

 

1. Celkovo znížiť o 20 % 

dochádzanie detí do MŠ 

autom 

 

 

- 2x ročne monitoring 

a zverejňovanie počtov detí 

v triedach Ako chodím do MŠ 

Informovať rodičov a okolie MŠ 

o pokračovaní v projekte 

a o prioritnej téme Doprava 

a ovzdušie 

 

Zodp. p. uč. Košťálová, 

Envirotím 

T: september 2018 

 

Vytvorenie kolégia 

a Ekohliadky, oslovenie 

rodičov, vypracovanie EAPu 

 

- kolégium vytvorené: 

4 pedagog. zamestnanci, 

2 rodičia, vedúca jedálne, 

školníčka, 2 nepedagog. 

zamestnanci 

Vyhlásiť súťaž  

Za čistejší vzduch 
/ PREČO JE LEPŠIE ÍSŤ PEŠO 

Zodp. všetci pedagog. 

zamestnanci 

T: október 2018 

 

Vytvorenie 8 plagátov do 

tried a monitorovanie 

dopravy detí do MŠ  

-monitoring na triedach 

- cca 160 detí 

- 8 plagátov 

- pešo 55,62 % 



 

 

Zmapovanie okolia MŠ, 

vytvorenie 3D mapy Ako do 

MŠ bez auta 

Zodp. p. uč. Uheľová, 

p. uč. Rakovan 

T: november 2018 

Vytvorenie 3D mapky 

s cyklotrasami a zastávkami 

MHD 

 

-3D mapka vytvorená 

učiteľmi a žiakmi 

predškolských tried 

- dotvorená cyklocestička, 

fotodokumentácia 

 

S pomocou rodičov vybudovať 

zastrešenie úschovne bicyklov 

Zodp. p.uč. Košťálová, 

RMŠ 

T: Február/September 

2019 

Oslovenie rodičov detí, 

získanie fin. príspevku a 

naplánovanie zastrešenia  

- vzhľadom na nutnosť 

projektovej dokumentácie 

nezrealizované, no nemá to 

vplyv na dochádzanie detí 

Vytvoriť informačný panel 

Znečisťovanie vzduchu 

výfukovými plynmi 

Zodp. p. uč. 

Ohurniaková, p.uč. 

Uheľová, p.uč. Krnová 

T: apríl 2019 

Počet zapojených detí 14 

Prezentácia na IT 

Počet informačných 

panelov 2 

IT prezentácia CD, USB 

- používané priamo vo 

vzdelávacom procese 

- 2 informačné panely 

Pokračovanie druhej etapy 

súťaže Za čistejší vzduch 

Zodp. celý tím 

T: máj 2019 

Anketa, zaznamenávanie 

Počet detí 170, 

fotodokumentácia 

 

- monitoring 8 tried 

- cca 160 detí 

- plagáty na triedach 

- pešo 63,75% 

Vyhodnotenie súťaže 

Za čistejší vzduch 

Zodp. p. uč. Košťálová, 

p.uč. Krnová 

T: jún 2019 

Vyhodnotenie víťaza 

v každej triede 

Získanie diplomu, darčeka 

- zlepšenie dochádzky do 

MŠ pešo o 8,13 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Námetové dopoludnie Deň bez 

áut 

-interaktívne predstavenie pre 

deti 

Zodp. p. uč. Rakovan, 

Envirotím 

T: september 2019  

Deti stredných 

a predškolských tried 

Počet detí 80, plagát 

- interaktívne predstavenie 

- 4 triedy 85 detí 

- plagát, experiment 

s výfukovými plynmi 

Zavedenie II. ročníka súťaže 

 Za čistejší vzduch 

Zodp.celý tím 

T: október 2019 

Vytvorenie 8 plagátov do 

tried a monitorovanie 

dopravy detí do MŠ 

-monitoring na triedach 

- cca 170 detí 

- 8 plagátov 

- pešo 49,41% 

Experiment, pozorovanie 

Predmety v korune stromu 

- sledovanie vplyvu počasia na 

predmety/papierová krabička, 

plastová fľaša, kovový vrchnák.. 

Zodp. p.uč. Rakovan, 

p.uč. Ohurniaková 

T: november 2019 

Zavesenie papiera, plastu a skla do 

koruny stromu a pozorovanie vplyvu 

ovzdušia a počasia 

Deti predšk. tried 40 

Fotodokumentácia 

- bádateľský experiment 

- predškolské triedy 60 detí 

- zavesené sklo, papier, plast, 

kov 

- fotodokumentácia 

Výtvarný ateliér ,,Doprava a 

vzduch“ 

Zodp. p. uč. Uheľová 

T: január 2020 

Počet zapojených detí 40 

Fotodokumentácia 

- deti zo stredných tried 

- 18 obrázkov, výstava na 

chodbe MŠ 



 

Experiment, pozorovanie 

Predmety v korune stromu 

-sledovanie vplyvu počasia na 

predmety/papierová krabička, 

plastová fľaša, kovový vrchnák.. 

Zodp. p.uč. Rakovan , 

p.uč. Ohurniaková 

T: apríl 2020 

Fotodokumentácia vplyvu 

ovzdušia a počasia na 

predmety, ich znečistenie 

Predšk. deti 40 

- vyhodnotené s deťmi 

predšk. triedy /20detí  

- vzdelávanie v prírode 

- fotodokumentácia, info na 

webe 

Pokračovanie súťaže 

 Za čistejší vzduch 

  

 

Zodp.: celý tím 

T: máj 2020 

Počet zapojených detí 170 

Zaznamenávanie príchodu 

detí na plagátoch 

- zrealizované čiastočne na 

vzorke 2 tried, cca40 detí 

- pešo 63,2 % 

- zlepšenie o 13,79% 

 

Výlet na bicykloch 

 Po cestičkách okolo Turca 

Zodp. rodičia a 

Envirotím 

T: jún 2020 

Putovanie po 

cyklochodníkoch 

v najbližšom okolí MŠ, 

okolo rieky Turiec  

- bude zrealizované v mesiaci 

jún 2021 

Vyhodnotenie II. roč. súťaže 

Za čistejší vzduch 

Zodp. p. uč. Košťálová, 

p.uč. Krnová 

T: jún 2020 

Vyhlásenie víťazov z každej 

triedy 

Uverejnenie priebežných 

výsledkov na nástenkách 

v triedach 

Získanie diplomov a ocenení 

- uverejnenie vyhodnotenia 

na webovej stránke MŠ 

v mesiaci jún 

 

Doplnkové aktivity:  - pravidelné uverejňovanie činnosti Zelenej školy na nástenkách v MŠ, na web stránke 

   - uverejnenie príspevku v regionálnych novinách 

   - prezentácia o činnosti na IT 

   - organizovanie interaktívnych divadielok Žltá rozprávka, Stratená studnička, Lúčne tajomstvo 

   - jesenné experimenty 

   - Deň prírody, Ekosprievod, Pomáhame prírode, Deň vody, Deň Zeme 

   - brigáda pre deti a ich rodičov 

   - aktivity v Zmyslovej záhrade 
 

 

 

 

 

 

 



DOPLNENIE  ÚLOH 

Školský rok 2020/2021 

 

AKTIVITY ZODPOVEDNÁ 

OSOBA A TERMÍN 

INDIKÁTOR / 

Ukazovateľ úspechu 

MONITORING/ 

Postupujeme podľa plánu? 

 Výtvarný ateliér ,,Doprava a 

vzduch“ 

Zodp. p. uč. Košťálová 

T: jún 2020 

Počet zapojených detí 40 

Fotodokumentácia 

- deti zo stredných tried 

- 18 obrázkov, výstava na 

chodbe MŠ 

- vyhodnotenie hlasovania 

 Experiment, pozorovanie 

Predmety v korune stromu 

-sledovanie vplyvu počasia na 

predmety/papierová krabička, 

plastová fľaša, kovový vrchnák.. 

Zodp. p.uč. Rakovan , 

p.uč. Mažgútová 

T: jún 2020 

Fotodokumentácia vplyvu 

ovzdušia a počasia na 

predmety, ich znečistenie 

Predšk. deti 40 

- vyhodnotené s deťmi 

predšk. triedy /20detí  

- vzdelávanie v prírode 

- fotodokumentácia, info na 

webe 

 Rovesnícke vzdelávanie                              

„Ako sa to podarilo nám“ 

„ Zvieratká v špinavom lese“ 

Zodp. p.uč. Krnová,          

p. uč. Košťálová                   

T: november 2020         

T: apríl 2021                

Zapojenie detí predškolského 

veku / 50 detí 

- rovesnícke vzdelávanie 

- uskutočnené počas Dňa 

Zeme v MŠ starší učia 

mladších, 55 detí 

fotodokumentácia 

 Kvíz pre deti predškolských 

a stredných tried 4 živly vzduch, 

voda, oheň, zem 

Zodp. všetci pedagogický 

zamestnanci                  

T: marec 2021 

realizované v máji 2021 

Počet zapojených detí 60 

- tajničky, hlavolamy, 

bádanie, experimenty 

- fotodokumentácia 

- zrealizované v 2 

predškolských triedach 

- máj 2021, 36 detí 

- fotodokumentácia 

- pokusy, IT prezentácie 

 Pokračovanie súťaže 

 Za čistejší vzduch 

  

 

Zodp.: celý tím 

T: október 2020 

     apríl 2021 

Počet zapojených detí 170 

Zaznamenávanie príchodu 

detí na plagátoch 

- október 2020 

- pešo 54,27 % 

- apríl 2021 

- pešo 64 % 

 Výlet na bicykloch 

 Po cestičkách okolo Turca 

Zodp. rodičia a 

Envirotím 

T:apríl/ máj 2021 

Putovanie po cyklo-

chodníkoch v najbližšom 

okolí MŠ, okolo rieky Turiec  

- bude zrealizované v mesiaci 

JÚN 2021 

 Informácie o aktivitách MŠ 

v projekte Zelená škola 

Zodp.: p. uč. Košťálová 

T: jún 2020 

    máj 2021  

Uverejnenie článku v NŽT - priebežné informácie na 

webovej stránke MŠ, na 

chodbe MŠ 

 Vyhodnotenie II. roč. súťaže 

Za čistejší vzduch 

Zodp. p. uč. Košťálová, 

p.uč. Krnová 

T: október 2020,apríl 2021 

Uverejnenie priebežných 

výsledkov na nástenkách 

v triedach 

Zverejnenie výsledkov na 

informačných tabuliach v MŠ 

- zlepšenie o 15% 

 


