Environmentálny akčný plán školy: Materská škola Ipeľská 10, Košice
Zvolená prioritná téma:

VODA

Silné stránky
- šetríme vodou pri umývaní rúk – primerane dlhé
oplachovanie,
- šetríme vodou pri splachovací WC,
- máme zakúpené dávkovače na vodu v triedach
a na chodbe na pitný režim v MŠ,
- pravidelne kontrolujeme batérie a splachovače –
v prípade pretekania, kvapkania okamžitá oprava,
- na batériách máme perlátory
Školský koordinátor: Zuzana Rudyová
EAP písomne schválil:

Miroslava Sliacka

Cieľ

Aktivita

CIEĽ 1:
Znížiť spotrebu vody
o 2% do konca šk. roka
2019/2020

pre certifikačné obdobie: 2018/2019 – 2019/2020
Slabé stránky
- nemáme nádoby na zachytávanie dažďovej vody použiteľnej na
polievanie,
- nerobíme ankety s porovnaním výsledkov a ich zverejnenia na nástenkách
a webovom sídle MŠ,
- nemáme zriadené informačné nástenky a piktogramy nad umývadlami
vyzývajúce k šetreniu vody,
- slabé prezentovanie aktivít MŠ v tlači, kvôli informovanosti širšej verejnosti

Kontakt: zrzuzanka08@gmail.com
0948 024 302
Dátum schválenia:

18. 12. 2018

Zodpovedná osoba
a termín

Indikátor/Ukazovateľ
úspechu

Z: Potančoková
AKTIVITA 1: Pravidelne
kontrolovať a monitorovať
spotrebu vody v celej MŠ
a v prípade zvýšenej
spotreby hľadať a odstrániť
T: mesačne odpočet
jej príčinu
spotreby

tabuľka spotreby vody

Monitoring/Postupujeme
podľa plánu?

AKTIVITA 2: Pravidelne
kontrolovať stav
vodovodných batérií
a splachovačov,
odstraňovať vodný kameň
AKTIVITA 3: Vyhľadať
vhodné obrázky, navrhnúť
a zhotoviť piktogramy do
tried upozorňujúce na
šetrenie vodou

Z: Potančoková,
p. upratovačky
T: 4x za certifikačné
obdobie
Z: Bošnovičová
Potančoková
T: november 2018

AKTIVITA 4: Umiestniť 0,5 Z: Šoltýsová
Stopková
l fľaše s vodou do toaliet
na zmenšenie objemu
T: december 2018
splachovanej vody
AKTIVITA 5: Uskutočniť
rovesnícke vzdelávanie
k téme Deň vody
v spolupráci so ZŠ
Slobody o šetrení vody
doma a v škole

Z: Rudyová
Kottlerová
T: marec 2019

Z: Bošnovičová
AKTIVITA 6: Zabezpečiť
p. upratovačky
na školský dvor nádoby na
zber dažďovej vody,
určenej na polievanie
vonkajších záhonov
a záhrady
T: apríl 2019

plne funkčné batérie
a splachovače

aspoň 4 piktogramy
so zapojením aspoň
10 detí

20 umiestnených fliaš

zapojiť aspoň 40 detí
fotodokumetácia

aspoň 2 sudy na zber
dažďovej vody

CIEĽ 2:
Prostredníctvom aspoň
5-tich aktivít informovať
školskú aj širšiu
komunitu o význame
vody a dôležitosti jej
šetrenia, do konca
certifikačného obdobia

AKTIVITA 1: Cesty kvapky Z: Rudyová,
Genčúrová
- Uskutočniť Deň športu
s aktivitami zameranými na
kolobeh vody, skupenstvá
vody a minimalizovanie
T: september 2019
znečisťovania vody

1 aktivita so zapojením
aspoň 80% detí
fotodokumentácia

AKTIVITA 2: Informovať
Z: Rudyová
širšiu komunitu o aktivitách
Kvitkovská
prostredníctvom
T: počas celého
publikovania v tlači,
certifikačného
v občasníku Terasa, resp.
obdobia
v školskom časopise

zverejnené informácie
v tlači, v občasníku
Terasa, resp.
v školskom časopise

AKTIVITA 3: Kvapka
v ľade zakliata – premeny
vody. Uskutočniť s deťmi
pokusy so skupenstvom
vody s dôrazom na vplyv
človeka na vodu a jej
skupenstvá (znečistenie
vody)

Z: triedne učiteľky
aspoň 4 uskutočnené
pokusy

AKTIVITA 4: Deň vody
 zhotoviť informačnú
nástenku a zabezpečiť
letáky informujúce
o význame vody.

Z: Genčúrová
Dašeková

 vyrobiť odznaky v tvare
vodnej kvapky

T: január 2019
január 2020
1 nástenka s aspoň
5-timi pútačmi,
aspoň 50 letákov

T: marec 2019
Z: Dašeková
Rudyová
T: marec 2019

100 odznakov vodnej
kvapky

AKTIVITA 5: Uskutočniť
anketu o šetrení vodou
s porovnaním výsledkov
s anketou
z predchádzajúceho
certifikačného obdobia

T: marec 2020

zapojiť aspoň 50
rodičov
porovnanie výsledkov
ankety

Z: triedne učiteľky
2.,3.,4.triedy

aspoň 20 detských prác

T: marec 2020

fotodokumentácia

AKTIVITA 1: Uskutočniť
vychádzku k Račiemu
potoku s posúdením
vplyvu človeka na
znečisťovanie vodných
tokov

Z: triedne učiteľky
2.,3.,4.triedy

turistická vychádzka
so zapojením aspoň
60 detí

T: marec 2019
marec 2020

výtvarné spracovanie
aspoň 10 prác
s výstavou ku Dňu vody

AKTIVITA 2: Vytvoriť
z odpadového materiálu
napájadlo pre vtáčiky,
zachytávajúce dažďovú
vodu

Z: Bošnovičová
Juhanová

AKTIVITA 6: Zrealizovať
výstavu prác detí na tému
voda – jej význam
a dôležitosť šetrenia
DOPLNKOVÉ
AKTIVITY

Z: Salová
Ševelová

T: máj 2019

1 napájadlo umiestnené
v školskej záhrade
so zapojením aspoň 10
detí

