
 

 

Environmentálny akčný plán školy:  Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín 

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:            Energia           pre certifikačné obdobie:  2016/2017, 2017/2018 

Silné stránky Slabé stránky 

nové okná a izolácia budovy školy (rekonštrukcia) slabá informovanosť o možnostiach úspory energie 

nové svietidlá v škole nevyužívanie alternatívnych zdrojov energie (najmä slnečnej) 

spolupráca s rodičmi pri netradičných aktivitách  

EAP písomne schválil (uveďte meno konzulanta, alebo pracovníka 
Regionálneho centra, ktorý Váš EAP schválil e-mailom):  

Piláriková Dátum schválenia: 12.1.2017 

Ciele Aktivity 
Zodpovedná osoba  

a termín 
Indikátor / 

Ukazovateľ úspechu 

Monitoring / 
Postupujeme podľa 

plánu? 

CIEĽ 1: 
Znížiť množstvo 
spotrebovanej 

elektrickej energie 
o 5 % 

AKTIVITA 1:  
Zostavenie Školských zásad šetrenia 
energie 
- vytvoriť zásady 
 
 
 
 
 
- oboznámiť všetky triedy so zásadami 
 
 
 
- sledovať dodržiavanie zásad 
 
 
 
- odstránenie zistených nedostatkov 

 
 
 
zodp.  
Ing. Studeničová, 
kolégium Zelenej školy  
T: 15. 12. 2016 
 
 
zodp. triedni učitelia 
každej triedy 
T: 15. 1. 2017 
 
zodp. triedni učitelia 
každej triedy 
T: priebežne 
 
zodp. p. školník   Poleč     
T: priebežne 

 
Zásady v tlačenej  
(21 ks) aj elektronickej 
podobe na webovej 
stránke školy, 1 relácia 
v školskom rozhlase, 
nástenka vo vestibule 
školy 
 
 
 
 
odstránených 90 % 
nedostatkov 

 
- rozdelené do všetkých 
tried 
 
https://zspskrabakadk.edupage.or
g/blog1/?jwid=jw1&bid=blog1&wid
=jw1_comp_BlogModule_0&g=co
mp_BlogModule_0&bid=blog1&ai
d=49 
 

- informácie v triedach na 
triednických hodinách 
v októbri 2017 
 
 
- nástenka od septembra 
2017 
 
- odstraňovanie 
nedostatkov priebežne 
po nahlásení 



 AKTIVITA 2: 
Vytvorenie triednych energo-hliadok 
- sledovanie dodržiavania Školských zásad 
šetrenia energie 

 
zodp. triedni učitelia 
každej triedy 
T: 15. 1. 2017, 
sledovanie priebežne 

 
zostavených 21 
energo-hliadok,  zápis 
zistených nedostatkov 

 
- sledujú týždenníci po 
dohode s triednymi 
učiteľmi 

CIEĽ 1: 
Znížiť množstvo 
spotrebovanej 

elektrickej energie 
 o 5 % 

AKTIVITA 3:  
Vytvorenie informačných štítkov k 
vypínačom 
- návrh, výber a vytvorenie informačných 
štítkov 
 
 
- umiestnenie štítkov 

 
zodp.   
Mgr. Dobijová,  
Karin Daudová (7. A) 
T: 31. 1. 2017 
 
zodp.  
Sára Líšková (8. A), 
Lara Dizdarevič (8. B) 
 

 
 
21 štítkov 
umiestnených 
v triedach pri 
vypínačoch, 20 štítkov 
umiestnených 
v ostatných 
priestoroch školy 
 
 
 

 
 
 
 
- štítky umiestnené 
v decembri 2017 

AKTIVITA 4: 
Týždeň zvýšeného šetrenia energie 
- 1 deň nepoužívať interaktívne tabule 
 a dataprojektory 
 
- projektové vyučovanie s danou témou (jazyky 
ústna forma, výtvarná výchova výtvarná forma, 
prírodovedné predmety prezentácia, 
matematika riešenie príkladov ...) 

 
zodp. všetci vyučujúci 
T: každoročne na Deň 
Zeme 
 
Zodp:všetci vyučujúci 
T: apríl 2018 
 

 
prítomní žiaci a 
vyučujúci 
 
 
fotodokumentácia 
zapojených 90 % 
žiakov 2. stupňa 
príspevok na stránke 
školy a v lokálnych 
médiách 

27. 2. 2018, celý deň bez 
el. energie (odstávka) 
 
https://zspskrabakadk.edupage.or
g/blog6/?jwid=jw11&bid=blog6&wi
d=jw11_comp_BlogModule_0&g=
comp_BlogModule_0&bid=blog6&
aid=2 
 
https://zspskrabakadk.edupage.or
g/blog5/?jwid=jw6&bid=blog5&wid
=jw6_comp_BlogModule_0&g=co
mp_BlogModule_0&bid=blog5&ai
d=23 
 
https://zspskrabakadk.edupage.or
g/blog5/?jwid=jw7&bid=blog5&wid
=jw7_comp_BlogModule_0&g=co
mp_BlogModule_0&bid=blog5&ai
d=11 
 
http://www.tvdk.sk/sk/archiv-

sprav/spravodajstvo-c-202016/zs-p-

skrabaka-ma-slnecne-analematicke-

hodiny 

http://nasaorava.sme.sk/c/20158725/s

kola-ma-meteorologicku-stanicu-aj-

slnecne-hodiny.html 

https://www.youtube.com/watch?v=-

d77RNX1G-I&feature=youtu.be 

http://www.tvdk.sk/sk/archiv-sprav/spravodajstvo-c-202016/zs-p-skrabaka-ma-slnecne-analematicke-hodiny
http://www.tvdk.sk/sk/archiv-sprav/spravodajstvo-c-202016/zs-p-skrabaka-ma-slnecne-analematicke-hodiny
http://www.tvdk.sk/sk/archiv-sprav/spravodajstvo-c-202016/zs-p-skrabaka-ma-slnecne-analematicke-hodiny
http://www.tvdk.sk/sk/archiv-sprav/spravodajstvo-c-202016/zs-p-skrabaka-ma-slnecne-analematicke-hodiny
http://nasaorava.sme.sk/c/20158725/skola-ma-meteorologicku-stanicu-aj-slnecne-hodiny.html
http://nasaorava.sme.sk/c/20158725/skola-ma-meteorologicku-stanicu-aj-slnecne-hodiny.html
http://nasaorava.sme.sk/c/20158725/skola-ma-meteorologicku-stanicu-aj-slnecne-hodiny.html


CIEĽ 1: 
Znížiť množstvo 
spotrebovanej 

elektrickej energie 
 o 5 % 

 

AKTIVITA 5: 
Zabezpečiť domontovanie a údržbu žalúzií 
- inštalovať chýbajúce žalúzie 
 
 
 
- opraviť závady na žalúziách 
 
 
 

 
zodp.  
Mgr. Kubisová,  
p. Poleč 
T: 31.3.  2017 
 
zodp.  
p. Poleč a členovia 
energo-hliadok 
T: priebežne 

 
 
žalúzie vo všetkých 21 
triedach 
 
 
funkčné žalúzie v 
triedach 
 
 

 
 
december 2016, 
doplnené chýbajúce 
žalúzie na 3 oknách 
 
 - pán školník priebežne 
- august 2017, opravené 
všetky žalúzie v škole 
odbornou firmou 

AKTIVITA 6: 
Vytvorenie netradičných zariadení 
využívajúcich solárnu a/alebo veternú 
eneregiu (projekt Zelené vzdelávanie) 
- súťaž pre 5. – 8. ročníky, návrh zariadenia 
využívajúceho slnečnú alebo veternú energiu 
- prezentovanie a hodnotenie návrhov 
 
- realizácia víťazného návrhu (príp. návrhov) 
 
- prezentácia zariadenia pred verejnosťou 

 
 
 
- zodp.  
Ing. Studeničová, 
kolégium Zelenej školy 
T: február 2017 
 
Zodp. 
Ing. Studeničová,  
Mgr. Kubisová,  
Mgr. Krákorníková, 
kolégium Zelenej školy 
T: jún 2017 

 
 
 
 
vyhlásenie súťaže na 
stránke školy 
a v školskom časopise 
8 návrhov vo forme 
posterov alebo 
jednoduchých 
modelov 
 
zariadenie podľa 
návrhu žiakov 
fotodokumentácia 
 článok na stránke 
školy, školskom 
časopise, príspevok 
v lokálnej televízii 
Infoštúdio mesta Dolný 
kubín 

 
 
https://zspskrabakadk.edupage.or
g/blog5/?jwid=jw1&bid=blog5&wid
=jw1_comp_BlogModule_0&g=co
mp_BlogModule_0&bid=blog5&ai
d=10 
 
poster vo vestibule školy 
 
https://zspskrabakadk.edupage.or
g/blog5/?jwid=jw8&bid=blog5&wid
=jw8_comp_BlogModule_0&g=co
mp_BlogModule_0&bid=blog5&ai
d=13 
 
https://zspskrabakadk.edupage.or
g/blog5/?jwid=jw9&bid=blog5&wid
=jw9_comp_BlogModule_0&g=co
mp_BlogModule_0&bid=blog5&ai
d=14 
 
https://zspskrabakadk.edupage.or
g/blog5/?jwid=jw10&bid=blog5&wi
d=jw10_comp_BlogModule_0&g=
comp_BlogModule_0&bid=blog5&
aid=22 
https://www.youtube.com/watch?v=E

xXEud9QEfY&index=2&list=PLDe

OnyHgPfswtt28LF6a58AW_7ViluTv

T 

https://zspskrabakadk.edupage.org/blog5/?jwid=jw1&bid=blog5&wid=jw1_comp_BlogModule_0&g=comp_BlogModule_0&bid=blog5&aid=10
https://zspskrabakadk.edupage.org/blog5/?jwid=jw1&bid=blog5&wid=jw1_comp_BlogModule_0&g=comp_BlogModule_0&bid=blog5&aid=10
https://zspskrabakadk.edupage.org/blog5/?jwid=jw1&bid=blog5&wid=jw1_comp_BlogModule_0&g=comp_BlogModule_0&bid=blog5&aid=10
https://zspskrabakadk.edupage.org/blog5/?jwid=jw1&bid=blog5&wid=jw1_comp_BlogModule_0&g=comp_BlogModule_0&bid=blog5&aid=10
https://zspskrabakadk.edupage.org/blog5/?jwid=jw1&bid=blog5&wid=jw1_comp_BlogModule_0&g=comp_BlogModule_0&bid=blog5&aid=10
https://www.youtube.com/watch?v=ExXEud9QEfY&index=2&list=PLDeOnyHgPfswtt28LF6a58AW_7ViluTvT
https://www.youtube.com/watch?v=ExXEud9QEfY&index=2&list=PLDeOnyHgPfswtt28LF6a58AW_7ViluTvT
https://www.youtube.com/watch?v=ExXEud9QEfY&index=2&list=PLDeOnyHgPfswtt28LF6a58AW_7ViluTvT
https://www.youtube.com/watch?v=ExXEud9QEfY&index=2&list=PLDeOnyHgPfswtt28LF6a58AW_7ViluTvT


CIEĽ 1: 
Znížiť množstvo 
spotrebovanej 

elektrickej energie  
o 5 % 

AKTIVITA 7: 
Využívanie školských solárnych zariadení 
- solárna sušička: sušenie ovocia, zeleniny 
a byliniek zo školskej záhrady 
 
 
- solárna pec: demonštrácia pri vyučovaní 
fyziky, techniky ... 
 

 
 
Zodp. 
vyučujúci SPT 
 (5. – 9. ročník), 
prvouky a prírodovedy 
(1. – 4. ročník) 
T: priebežne 
 
Zodp. vyučujúci 
príslušných predmetov 
T: priebežne 

 
 
ukážky produktov 
fotodokumentácia 
ochutnávka vo 
vestibule školy v rámci 
súťaže Hovorme o 
jedle 
 
fotodokumentácia 
žiaci školy, najmä 2. 
stupeň 

- projekt Menu pre 
zmenu( Lokálne-
lokálnejšie-z vlastnej 
záhrady) 
 
https://zspskrabakadk.edupage.or
g/blog5/?jwid=jw19&bid=blog5&wi
d=jw19_comp_BlogModule_0&g=
comp_BlogModule_0&bid=blog5&
aid=26 
 
https://zspskrabakadk.edupage.or
g/blog1/?jwid=jw21&bid=blog1&wi
d=jw21_comp_BlogModule_0&g=
comp_BlogModule_0&bid=blog1&
aid=31 
 
http://ekoobjektiv.sk/blog/ 

CIEĽ 2: 
Zvýšiť 
informovanosť 
a vytvárať 
energeticko-šetriace 
návyky 
prostredníctvom 
neformálnych 
vzdelávacích aktivít 

AKTIVITA 1: 
Exkurzia a beseda o vodnej a veternej 
energii 
-  exkurzia do vodnej a veternej elektrárne 
(Oravská priehrada, Valaská Dubová) 
 

 
 
Zodp. 
 Mgr. Krákorníková, 
Sára Líšková (8. A), 
Lara Dizdarevič (8. B) 
T: december 2016 
 
 

 
 
exkurzia pre 37 žiakov 
8. ročníka 
fotodokumentácia 
 článok na stránke 
školy 
 

 
december 2016, 35 
žiakov 8. A a 8. B triedy 
 
https://zspskrabakadk.edupage.org/bl
og5/?jwid=jw2&bid=blog5&wid=jw2_c
omp_BlogModule_0&g=comp_BlogMo
dule_0&bid=blog5&aid=13 

 

AKTIVITA 2: 
Rovesnícke vzdelávanie 
- pripraviť a realizovať rovesnícke vzdelávanie 
o alternatívnych zdrojoch energie (s 
praktickými ukážkami) 
 
 
 

 
 
zodp.  
Mgr. Krákorníková,  
Mgr. Matúšková,  
Karin Daudová (7. A), 
Adam Oleš (6. B) 
T: október 2017 
 

 
 
1 rovesnícke 
vzdelávanie pre 
približne 200 žiakov 
fotodokumentácia 
článok na stránke 
školy 
 

 
https://zspskrabakadk.edupage.or
g/blog6/?jwid=jw11&bid=blog6&wi
d=jw11_comp_BlogModule_0&g=
comp_BlogModule_0&bid=blog6&
aid=2 
 
 

https://zspskrabakadk.edupage.org/blog5/?jwid=jw2&bid=blog5&wid=jw2_comp_BlogModule_0&g=comp_BlogModule_0&bid=blog5&aid=13
https://zspskrabakadk.edupage.org/blog5/?jwid=jw2&bid=blog5&wid=jw2_comp_BlogModule_0&g=comp_BlogModule_0&bid=blog5&aid=13
https://zspskrabakadk.edupage.org/blog5/?jwid=jw2&bid=blog5&wid=jw2_comp_BlogModule_0&g=comp_BlogModule_0&bid=blog5&aid=13
https://zspskrabakadk.edupage.org/blog5/?jwid=jw2&bid=blog5&wid=jw2_comp_BlogModule_0&g=comp_BlogModule_0&bid=blog5&aid=13


CIEĽ 2: 
Zvýšiť 
informovanosť 
a vytvárať 
energeticko-šetriace 
návyky 
prostredníctvom 
neformálnych 
vzdelávacích aktivít 

AKTIVITA 3: 
Enviroolympiáda – 2. a 3. ročník 
- pripraviť a realizovať 2. a 3. ročník školskej 
Enviroolympiády  
 
 

 
 
Zodp. 
 Mgr. Matúšková,  
Ing. Studeničová,  
N. Prachárová (9. A), I. 
Kereškényiová (9. B) 
T: február 2017, 2018 

 
 
súťažné úlohy 
20 súťažiacich 
fotodokumentácia 
článok na stránke 
školy 

9. február  2017,  
29. január 2018 – 22 
súťažiacich z 5. – 9. 
ročníka 
 
https://zspskrabakadk.edupage.or
g/blog1/?jwid=jw11&bid=blog1&wi
d=jw11_comp_BlogModule_0&g=
comp_BlogModule_0&bid=blog1&
aid=33 
 
https://zspskrabakadk.edupage.or
g/blog1/?jwid=jw12&bid=blog1&wi
d=jw12_comp_BlogModule_0&g=
comp_BlogModule_0&bid=blog1&
aid=51 AKTIVITA 4: 

Vytvorenie informačných panelov 
- vytvoriť informačné panely o spôsoboch 
šetrenia energie s dôrazom na praktické 
aktivity v našej škole 
 
 

 
Zodp.  
Ing. Studeničová,  
Mgr. Dobijová,  
Laura Jedláková,  
Lucia Štefáková, 
Terézia Šeligová (7. B) 

 
 
3 informačné panely 
vo vestibule školy 

1 panel vo vestibule školy 
(priestorové dôvody) 

AKTIVITA 5: 
Maxižrúti 
- na hodine fyziky a techniky zistiť pomocou 
merača spotrebu elektrickej energie 
jednotlivých spotrebičov v náhodne vybraných 
triedach a miestnostiach (knižnica, kancelárie 
...) 
 

 
 
Zodp.  
Mgr. Krákorníková,  
Ing. Studeničová, 
 Mgr. Matúšková 
T: apríl 2018 

 
 
žiaci 7. ročníka 
fotodokumentácia 
zápisy meraní 

nesplnené, nefunkčné meracie 
zariadenie 

AKTIVITA 6: 
Vieš, kam treba vložiť energiu? 
- športové aktivity, brigáda v areáli školy pri 
príležitosti Dňa Zeme 
 
 

 
 
Zodp.  
Mgr. Švábyová,  
Mgr. Michaličková, 
vyučujúci SPT 
T: apríl 2017, 2018 

 
 
90 % žiakov školy 

https://zspskrabakadk.edupage.or
g/blog1/?jwid=jw14&bid=blog1&wi
d=jw14_comp_BlogModule_0&g=
comp_BlogModule_0&bid=blog1&
aid=40 
 
https://zspskrabakadk.edupage.or
g/blog6/?jwid=jw23&bid=blog6&wi
d=jw23_comp_BlogModule_0&g=
comp_BlogModule_0&bid=blog6&
aid=5 
 

 


