
Environmentálny akčný plán 
 

 

 

Environmentálny akčný plán školy: Základná škola Andreja Kmeťa, Levice 

Zvolená prioritná téma:     VODA      pre certifikačné obdobie:  2017/2018 – 2018/2019 

Silné stránky Slabé stránky 

Využívanie vody z blízkeho potoka na polievanie záhradky Nedostatočné šetrenie vody 

Rýchla oprava pokazených batérií Nedostatok perlátorov 

Osvetové akcie pre žiakov Staršie typy vodovodných batérií 

Exkurzie do vodárenských komplexov Staršie typy pisoárov s kohútikom 

 Absencia tabuliek informujúcich o šetrení vody 

  

EAP písomne schválil (uveďte meno 
regionálneho koordinátora, ktorý váš EAP 
schválil e-mailom):  

Miroslava Sliacka  Dátum schválenia: 18.1. 2019  

Cieľ Aktivita Zodpovedná osoba a 
termín 

Indikátor/Ukazovateľ 
úspechu 

Monitoring / Postupujeme 
podľa plánu? 

CIEĽ 1:  
Znížiť spotrebu 
vody o 5% do 
konca marca 2019 

AKTIVITA 1:  
Starší, mladším o vode. 
Pripraviť rozsiahlu 
informačnú kampaň 
o vode a možnostiach 
zníženia spotreby vody. 
 

Z: žiaci: Tužinská Soňa, 
Lacek Jakub 
 

Nástenka v B pavilóne 
s témou Zelenej školy 
prezentácia starších žiakov 
mladším v pavilóne A 
 
 
 
 
3 rozhlasové reportáže 

 

T: do konca novembra 
2018 
 
 
 
Z: žiaci Prištiaková      



Sabina, Urban Jozef 
T: každý mesiac 
 
Z: žiaci Ján Mederly, 
Tóth Filip 
T: podľa realizácie aktivít 
 
Z: žiaci Tužinská Soňa, 
Prištiaková Sabina 

 
 
 
aktualizácia násteniek 
 
 
 
2 články v školskom časopise 
Ok+No 

AKTIVITA 2: 
Pijem zdravú vodu, nápoj 
z vodovodu 
Žiaci učia žiakov – 
virtuálna voda – koľko 
litrov vody potrebujeme 
na výrobu rôznych vecí 

Z: žiačky Habiňáková  
Alexandra, Macáková 
Lucia 
 

Prezentácia žiakov 
v prednáškovej učebni – 
prezentácia podľa 
harmonogramu. Zúčastnia sa 
jej žiaci ISCED 2 (približne 
330 žiakov) 

  

T: december 2018, 
január 2019 

AKTIVITA 3: Hydro bufet Z: žiaci Prištiaková 
Sabina, Tužinská Soňa, 
učtovníčka Šebová 
 
T: 2 x mesačne od 
januára do marca 2019 

2x do mesiaca sa bude 
realizovať ochutnávka v bufete 
lievanej vody, ochutená 
bylinkami alebo ovocím namiesto 
balenej vody, stánok bude 
umiestnený v pavilóne B na 
prízemí.  
1 nástenka s prehľadnou 
tabuľkou umiestnená na 
nástenke Zelenej školy 
v pavilóne B s výsledkami 
obľúbenosti nápojov 

 

AKTIVITA 4: kontrola 
kvapkajúcich kohútikov 
a spotreba vody 1x do 
týždňa 

Z: žiaci Šumerajová 
Karolína, Kompan Andrej 

1 nástenka s prehľadnou 
tabuľkou umiestnená na 
nástenke Zelenej školy 
v pavilóne B  

  

T: 1x do týždňa do marca 
2019 

AKTIVITA 5: výroba Z: Smolka, učitelia Vyv v 31 triedach budú kartičky   



kartičiek nad umývadlo 
s textom zníženia 
spotreby vody  
 
 
AKTIVITA 6: Deň vody 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTIVITA 7: montáž 
perlátorov v každej triede 
a na toaletách 

T: november 2018 
 
 
 
 
Z: školníci, účtovníčka 
Šebová Zuzana 
 
T: 22. 03.2019 
Z: žiaci 9.E triedy 
 
 
 
 
T: do konca januára 
2019 
 
 
Z: školníci 
T: do konca januára 
2019 

umiestnené nad umývadlo, 
rovnako aj12 kartičiek na 
dievčenských aj 
chlapčenských toaletách 

 
v prednáškovej miestnosti 
budú aktivity vytvorené ku dňu 
vody  
(meranie pH, spotreba vody, 
prednáška), Žiaci ISCED 2 
podľa harmonogramu budú 
vykonávať stanovené aktivity 
 
 
perlátory budú umiestnené v 
každej triede, teda 31ks a na 
toaletách 19 ks perlátorov. 

 


