
 
 
 
 
 
 

Environmentálny ak čný plán školy: Obchodná akadémia D.M.Janotu Čadca 

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:    VODA                   2 016/2018, 

Silné stránky Slabé stránky 

Malá spotreba pitnej vody na škole.  Naša škola nemá nádoby na vodu . 

Zakázaný predaj energetických nápojov . Platíme ve ľké faktúry za úžitkovú vodu.  

Nemáme automat na kávu.  Nemáme šetri če na vodovodné kohútiky  

. Nemáme vodný stánok.  

 Nadmerné používanie plastových fliaš.  

 Používame pitnú vodu na polievanie.  

EAP písomne schválil (uveďte meno konzulanta, alebo 
pracovníka Regionálneho centra, ktorý Váš EAP schválil 

e-mailom): 
 Dátum schválenia:  

Ciele Aktivity  Zodpovedná osoba a 
termín 

Indikátor /  
Ukazovate ľ úspechu  

Monitoring / 
Postupujeme pod ľa 
plánu? 

     

CIEĽ 1: Zníženie 
spotreby pitnej vody 
prostredníctvom dvoch 
sudov na zachytávanie 
dažďovej vody o 2 % 
ročne 

AKTIVITA 1: Zavedenie 
vodných hliadok 
- 4 žiaci, 1. B 

zodp. Marta Kubalová 
(koordinátor) 
T: od decembra 2017 
 

- 4 zapojení žiaci zo 
Zelenej školy, 
kontrola vodovodných 
kohútikov na škole 
 

 3 krát do týžd ňa 
kontrola 67 
vodovodných 
kohútikov 

 
AKTIVITA 2: Vytvorenie 
ankety pre žiakov o pitnej 
vode a vytvorení vodného 

- 3 žiaci z 2. A triedy 
T: január 2018 

- 300 zapojených 
žiakov OA 

-280 žiakov by 
privítalo vodný stánok 
na škole  



stánku  

 

AKTIVITA 3: Získanie 
minimálne 2 sudov na 
zachytávanie daž ďovej 
vody 

zodp. 2 rodičia z 3. A 
- kolégium Zelenej školy 
T: apríl 2018 

- aktívne používanie 
sudov na zalievanie 
zelene 

= úloha vo fáze 
realizácie 

 

AKTIVITA  4: Vyvesenie 
informa čných tabuliek 
o plytvaní vody ku 
každému vodovodnému 
kohútiku na škole 

zodp. žiačka z 1.B triedy 
- kolégium Zelenej školy 
T: január 2018 

- upovedomenie 
žiakov školy aby 
dôkladne uzatvárali 
vodovodné kohútiky 

vyvesených 40 
tabuliek v triedach a 
wc 

 

AKTIVITA 5: Zavedenie 
šetri čov vody na škole 

zodp. Kristián Kováč, 3. A 
p. školník, hospodárka školy 
T: marec 2018 

- zníženie spotreby 
pitnej vody na škole 
zavedením 55 
šetričov na vodu 
 

zavedením šetri čov na 
vodu o čakávame 
nižšiu mesa čnú 
spotrebu vody 

 

AKTIVITA 6: Monitoring 
stavu vody na škole 

zodp. Michaela Stašová 
a Monika Točoňová, 3. A 
T: do júna 2018 

- zistenie mesačnej 
spotreby vody na 
škole 

pri požívaní sudov na 
dažďovú vodu 
očakávame nižšiu 
spotrebu 

CIEĽ 2: Šírenie osvety 
a rovesnícke vzdelávanie 
o hodnote a dôležitosti 
vody na škole i v 
domácnostiach 

AKTIVITA 1: AQUA stánok  zodp. Marta Kubalová 
- 4 žiaci z 1. B 
- 2 žiačky z 2. C 

- zapojení všetci žiaci, 
učitelia 
i nepedagogickí 
zamestnanci školy 

-všetci prítomní 
= úloha splnená a 
pokra čuje pravidelne 
raz do týžd ňa 

 

AKTIVITA 2: Rovesnícke 
vzdelávanie na tému 
vodná stopa 
 

a) test na tému voda 
 

 
 

b) prezentácia na tému 
vodná stopa v rámci 

 
 
 
 
zodp. Michaela Stašová, 3. A 
Monika Točoňová, 3. A 
- vyučujúci 
T: marec 2018 
zodp. Michaela Stašová, 3. A 
Monika Točoňová, 3. A 

 
 
 
 
- zapojení žiaci 1. – 3. 
ročníka 
 
 
- zapojení žiaci 1. – 3. 
ročníka 

 
 
 
 
= príprava prezentácie 
a testov, úlohy sa 
realizujú 
 
= príprava prezentácie 
a testov, úlohy sa 



triednických hodín 
a geografie 
 

c) Vyhodnotenie 
dotazníka, ktorý bol 
žiakom daný v cieli 1 

 
 
 

d) počítanie vodnej 
stopy 

 
 
 
 

e) test na overenie 
spätnej väzby na 
tému šetrenie vody  

- vyučujúci 
T: marec 2018 
 
zodp. Michaela Stašová, 3. A 
Monika Točoňová, 3. A 
T: marec 2018 
 
 
 
zodp. Michaela Stašová, 3. A 
Monika Točoňová, 3. A 
- vyučujúci 
T: marec 2018 
 
zodp. Michaela Stašová, 3. A 
Monika Točoňová, 3. A 
- vyučujúci 
T: apríl 2018 
 

 
 
 
- zapojení žiaci 1. – 3. 
ročníka 
 
 
 
 
- zapojení žiaci 1. – 3. 
ročníka 
 
 

realizujú  
 
 
= dotazníky sa 
vyhodnocujú, 
výsledky budú 
zverejnené v 
prezentácií 
 
 
= príprava prezentácie 
a testov, úlohy sa 
realizujú 
 
 
= príprava prezentácie 
a testov, úlohy sa 
realizujú 

 

AKTIVITA 3: Beseda 
s pracovníkom zo 
Životného prostredia na 
tému vodné zdroje na 
Kysuciach a ich význam 
 

zodp. Marta Kubalová 
T: apríl 2018 

- 70 zapojených 
žiakov 1. ročníka 
 

- 70 zapojených žiakov  
= úloha vo fáze 
prípravy 

 

AKTIVITA 4: Mapa 
vodných tokov na 
Kysuciach 

- 4 žiačky 2. C triedy 
T: február 2018 

- využité na 
rovesnícke 
vzdelávanie pri 
aktivite č. 2 
 

70 žiakov na škole sa 
oboznámi s vodnými 
tokmi v regióne 
a bude sa snaži ť 
predchádza ť ich 
znečisťovaniu 

CIEĽ 3: Čistenie vodných 
tokov v okolí Čadce 

AKTIVITA 1: Čistenie  rieky 
Kysuca v okolí Šerikovho 
okruhu 
 
 

a) motivačný príspevok 

-kolégium Zelenej školy 
a žiaci prvých ročníkov 
T: apríl 2018 
 
 
zodp. Michaela Stašová, 3. A 

- dobrovoľné 
zapojenie 30 žiakov 
1. ročníka a kolégia 
Zelenej školy 
 
- zapojení občania 

= úloha sa bude 
realizova ť 
 
 
 
 



do novín KYSUCE 
nabádajúci 
obyvateľov mesta 
k čisteniu vodných 
tokov počas týždňa 
ku Dňu Zeme 

 
b) Čistenie okolia rieky 

Kysuca 
 

T: apríl 2018 
 
 
 
 
 
 
zodp. Mgr. Marta Kubalová 
T: apríl 2018 

mesta Čadca, žiaci 
OA 
vydaný 1článok 
 
 
 
 
- zapojených 30 
žiakov OA, rodičia 

 
 
 
cieľom je, aby sa do 
čistenia  zapojili aj 
občania mesta Čadce 

CIEĽ 4: Doplnkové 
aktivity kolégia Zelenej 
školy 

AKTIVITA 1:  Svetový de ň 
mlieka na školách 

zodp. Marta Kubalová 
-žiačky 2. ročníka 
T: september 2017 
 

-330 zapojených 
žiakov 

-330 zapojených žiakov 
= úloha splnená 
úspešne 

 
AKTIVITA 2: Svetový deň 
výživy na školách, vodný 
bar 

zodp. Marta Kubalová, 
kolégium Zelenej školy 
T:október 2017 

-340 zapojených 
žiakov 

-340 zapojených žiakov 
= úloha splnená 
úspešne  

 

AKTIVITA 3: Deň 
otvorených dverí na škole  
 

a) Príprava prezentácie 
o aktivitách Zelenej 
školy 

 
 
 

b) Vodný bar 

zodp. Marta Kubalová 
kolégium Zelenej školy 
 
K. Kováč, M. Stašová, 3. A 
 A. Florková, 2. A 
 
 
 
 
Kolégium Zelenej školy 
( žiaci 1. B triedy) 

 
 
 
žiaci základných škôl, 
učitelia, rodičia 
 
 
 
 
žiaci základných škôl 
 

 
 
 
žiaci základných 
škôl,učitelia,rodičia = 
úloha splnená 
úspešne  
 
 
žiaci základných škôl, = 
úloha splnená 
úspešne  

 
AKTIVITA 4: Zber papiera  
 

zodp. Marta Kubalová, Marta 
Kuzmová, tajomníčka školy, 
T: od 9 do 13. apríla 2018 

-zapojená celá škola  

 
AKTIVITA 5: Dajme 
veciam druhú šancu 

zodp. Marta Kubalová 
-žiaci 3. A triedy 
T: november 2017 

-zapojení žiaci i 
učitelia 

=úloha úspešne 
splnená 



 
AKTIVITA 6: Sladká 
pomoc 

zodp. Marta Kubalová 
-žiaci 3. A a 1. A triedy 
T:december 2017 

- zapojená celá škola -vyzbieraných 450€ 
=úloha úspešne 
splnená 

 

AKTIVITA 7: Valentín na 
škole 

zodp. Kristián Kováč 
RebeccaGregušová 
T: 14. február 2018 

-zapojený všetci žiaci 
školy 

-zapojený všetci žiaci 
školy 
=úloha vo forme 
realizácie 

 

AKTIVITA 8: Trash game 
spojená s vodou 
 

1. Tvorba plánu hry 
 
 
 

2. Vytvorenie stanovísk 
 
 
 

3. Realizácia Trash 
Game spojenej s 
vodou ku Dňu Zeme 

 

zodp. Mgr. Marta Kubalová 
T: 23. apríl 2018 
 
-žiaci 3. A triedy 
 
 
 
-žiaci 1. A, 1. B,1 . C 
 
 
 
-kolégium Zelenej školy 

- zapojených  5 
žiakov z každej triedy 
(1. – 3. ročník) 

=úloha  vo forme 
realizácie 

 
 


