Plnenie environmentálneho akčného plánu
Ciele

Aktivity

Zodpovedná osoba a termín

Indikátor /
Ukazovateľ úspechu

CIEĽ 1

Prostredníctvom
navrhovaných aktivít
informovať našich
žiakov, žiakov z iných
škôl, obyvateľov našej
obce o dôležitosti
šetrenia vody do konca
šk. roka 2018/2019

Monitoring /
Postupujeme podľa
plánu?
ÁNO

AKTIVITA 1: Zorganizovať
prednášku pre I. aj II. stupeň
žiakov našej školy (v
spolupráci s OZ Priatelia
trstenskej prírody)

zodp. predseda OZ pán
Šelepský, Marcineková
T: marec 2018

AKTIVITA 2: Aktivity v rámci
prvého a druhého stupňa
počas svetového dňa vody –
ochutnávka vody, súťaž
o najkrajšiu environment.
nástenku, rozhlasové
vysielanie na tému voda,
výtvarná a literárna súťaž

zodp. Marcineková, triedni
učitelia
T:22.marec 2018,2019

Všetci žiaci 1.-9.roč.; 1
stánok: 3 balenia ochut.
minerálnej vody, 3
balenia neochut.
minerálnej vody, voda
z vodovodu, z lesnej
studničky; básne,
výkresy, nástenky

AKTIVITA 3: Exkurzia –
čistiareň odpadových vôd
Kokšov Bakša

zodp. Marcineková
T:apríl 2018

20 zúčastnených žiakov
kolégia

Táto prednáška bola
Žiaci prvého aj druhého
realizovaná podľa plánu
stupňa
ÁNO
Aktivity v rámci tohto
dňa prebehli podľa
plánu (2018)

ÁNO - Exkurzia bola
úspešne realizovaná
stanoveným počtom
žiakov kolégia

AKTIVITA 4: Exkurzia vodná
nádrž Ždaňa

zodp. Marcineková
T:máj 2018

20 žiakov kolégia

NIE
Exkurzia nerealizovaná,
nakoľko sa nám
nepodarilo spojiť
s kompetentnými, ktorí by
nám to umožnili
(ešte sa pokúsime)

AKTIVITA 5: Na školou
organizovaných akciách
vytvoriť tzv. vodné bufety

zodp. Marcineková,
p.uč.Bitóová, kolégium-1.sk.
T: priebežne : Deň Múz (máj),
školské kolá súťaží, popoludnie
so starými rodičmi

Vodný bufet – jeden
stánok, žiaci 8. ročníka

ÁNO
Vodné bufety
realaizované podľa
plánu
(Deň Múz 2018,
Valentínska diskotéka,
popoludnie so starými
rodičmi)

AKTIVITA 6: Vypracovať
žiacke projekty o oceánoch
v rámci hodín geografie

zodp. Marcineková
T:Medzinárodný deň oceánov
8. jún 2018

15 žiackych projektov
vystavených na
nástenke

AKTIVITA 7: Výzdoba
v chodbách školy – riečna
cesta

zodp. Marcineková, pán
školník, kolégium-2.skupina
T:august 2018

namaľované vlnky na
stenách

Áno
Žiacke projekty
vystavené v areály
budovy školy (osem
najlepších)
Áno
Splnené v stanovenom
termíne, ďalšou
aktivitou bude
doplnenie o dominanty
významných SR riek

AKTIVITA 8: Zriadiť čajovňu
v školskej kuchynke; raz do
týždňa podávanie čaju počas
veľkej prestávky

zodp. Marcineková, kolégiumNávštevnosť žiakov –
3.skupina
počet žiakov, ktorí
T:16. otóber 2018 (Svetový deň
navštívia čajovňu
výživy); celoročne
(stúpajúca, či klesajúca
tendencia – záznam)

Áno, dokúpené boli aj
hrnčeky a lyžičky ako
nové vybavenie
čajovne, záznam
vedený, stále
dostatočný počet
žiakov, ktorí majú
záujem o čaj

AKTIVITA 9: Informovať
starých rodičov o dôležitosti
pitného
režimu nebezpečenstve
dehydratácie

zodp. P. uč. Bitoóvá, koégium4.skupina
T:október 2018 (Deň so starými
rodičmi)

4 žiaci kolégia, 20
zúčastnených starých
rodičov

Áno - Prednáška
uskutočnená, spojené
s podávaním čaju

6 - 8 starších žiačok
z kolégia, žiaci 2 tried
vybranej školy

Áno

AKTIVITA 10:
zodp. Marcineková, kolégium
Rovesnícke vzdelávanie – pre sk. 1
žiakov škôl z okolitých obcí
T: november 2018

Aktivita uskutočnená
v ZŠ Čaňa
12 žiakov kolégia, 40
žiakov 4. ročníkov
v Čani

AKTIVITA 11: Vytvoriť
pracovné listy pre miestnu
materskú školu

zodp. Marcineková, kolégium5.skupina
T: február 2019

Pracovné listy, 15
predškolákov MŠ, 4
mladšie žiačky z kolégia

AKTIVITA 12: Naučiť žiakov
pracovať s kalkulačkou
virtuálnej vody a jeden týždeň
v mesiaci marec sledovať
svoju vodnú stopu

Zodp. Marcineková, kolégium –
Žiaci 2. stupňa;
žiačky 9. roč.
nástenka s informáciami
o vodnej stope
T:marec 2019

PL sa ešte dopĺňajú
o ďalšie aktivity

Prebiehajúca

v skonzumovaných
potravinách

AKTIVITA 13: Infokampaň pre zodp. Marcineková, staršie
verejnosť
žiačky kolégia
T:apríl 2019

AKTIVITA 14: Exkurzia vodná zodp. Marcineková,
nádrž Stariná
p.z.Romanovová
T:máj 2019
CIEĽ 2

AKTIVITA 1: Vypracovať
zodp. Marcineková, kolégiumŠkolské zásady šetrenia vody 1.skupina
a rozmiestniť ich na vhodných T:február 2018
Znížiť spotrebu vody oproti miestach v budove školy
minulým školským rokom
do konca apríla 2019 o 10%
AKTIVITA 2: Vytvoriť nové
zodp. Marcineková, učitelia
zaujímavé letáky o šetrení
výtvarnej výchovy
T:apríl 2018
vody a umiestniť ich na
toaletách

100 letákov o význame
a dôležitosti šetrienia
vody; 5 starších žiačok
kolégia, vodný bufet
pred obchodom
žiaci II.st

5 tabúľ so zásadami

ÁNO
Školské zásady sú
vyvesené v budove
školy, žiaci oboznámení

15 letákov

ÁNO
Bolo vyrobených 20
letákov, sú umiestnené
podľa stanoveného
cieľa

AKTIVITA 3: Zaviesť ekozodp. Marcineková, kolégiumhliadky na sledovanie
2.skupina
používania a uzatvárania vody T:celoročne

AKTIVITA 4: Navštíviť
s kolégiom OCÚ
zastupiteľstvo, informovať ich
o našich aktivitách, touto
cestou získať financie na nové
vodovodné batérie, nové
splachovače na toalety

5 fungujúcich
ekohliadok, zápis
nedostatkov

ÁNO
Ekohliadky tvoria
členovia kolégia, ale
zapájajú sa aj ostatní
žiaci, ktorí spolupracujú
s kolégiom

Áno (marec)
zodp.
Marcineková,p.uč.Timuľak,
kolégium-3.skupina
T:december 2018

6 žiakov z kolégia,
prezentácia o aktivitách
v rámci zelenej školy

FEBRUÁR 2019

4 žiaci kolégia, pán
starosta, poslanci OZ,
obyvatelia obce
prezentácia a letáky
o práci v programe
Zelená škola

Áno
AKTIVITA 5: Vytvoriť tzv.
zodp. Marcineková, p. školník
záchytníky vody v okolí školy a kolégium-4.skupina
T:marec 2019
využívať dažďovú vodu na
polievanie kvetov v budove
školy a v školskej záhradke

CIEĽ 3

AKTIVITA 1: Vyčistiť okolie
studničky v neďalekom
Starať sa o lesnú studničku
miestnom lese a udržiavať jej
v neďalekom miestnom
okolie čisté počas celého
certifikačného obdobia

zodp. Marcineková, kolégiumžiačky 8.ročníka
T:31.5. 2018 (Deň otvárania
studničiek – začiatok;
celoročne: jeseň, jar, leto)

3 - 5 záchytníkov vody

25 žiakov - z kolégia a
dobrovoľníkov z II.
stupňa

vďaka projektu SPP
uskutočnené už na
jeseň 2018, zakúpené
dva 500 l záchytníky
(sudy) na dažďovú vodu

ÁNO
Okolie studničky bolo
vyčistené, zapojilo sa
27 žiakov (2018)

lese a okolie vodného toku
Hornád

AKTIVITA 2: Spolupráca s OZ
Priatelia trstenskej prírody –
raz/dva krát ročne vyčistiť
okolie rieky Hornád, mŕtve
rameno

zodp.P. Šelepský, p.uč.Bitóová,
Marcineková, kolégium5.skupina
T:jar 2018, jar 2019

/cca/ 30 - 40 žiakov z kolégia
a dobrovoľníkov z
I. aj II. stupňa

ÁNO
Jún 2018, alej a okolie
rieky Hornád – 29
žiakov školy

