ENVIRONMENTÁLNY AUDIT ŠKOLY (január 2015)
OBLASŤ:

ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY

☺

MOŽNOSTI ZLEPŠENIA

-

vyučovanie v prírode
priame pozorovanie rastlín a živočíchov
rozmiestnenie kŕmidiel
zeleň na chodbách a v triedach
pestovanie regionálnych drevín – lipa,
borovica, smrek, hruška, jabloň, dub
- pestovanie byliniek pre potreby kuchyne
- jesenná brigáda – hrabanie lístia
- využitie školskej záhrady na školské akcie
a akcie s rodičmi

- nie je vytvorený náučný chodník
s označením názvov stromov a kríkov
- chýba vertikálne zazelenanie altánku
- je potrebné zvýšiť participáciu rodičov pri
realizácii environmentálnych projektov
- neuskutočnila sa žiadna anketa pre
rodičov týkajúca sa ochrany životného
prostredia

OBLASŤ:

- vytvorenie náučného chodníka
s označením názvov stromov a kríkov
v záhrade materskej školy
- vertikálne zazelenanie altánku
- vytvorenie pocitovej stopy
- vytvorenie Artušovho kruhu
- vytvorenie prúteného tunela
- land art
- kalendár z letokruhov
- anketa pre rodičov a propagácia ochrany
životného prostredia

ENERGIA

☺
-

namontované termostatické ventily na všetkých radiátoroch
kryty radiátorov čiastočne upravené pre lepšiu cirkuláciu tepla
čiastočne namontované úsporné žiarovky
staré okná prepúšťajúce teplo vymenené za nové
vchod do školy je samozatvárací
namontované plne funkčné žalúzie
zavedené pravidlá na šetrné vetranie v zime

-

chýbajúce izolačné fólie za radiátormi odrážajúce teplo
nábytok je umiestnený pred radiátormi
neónové svetlá (možná výmena trubíc za led trubice)
chýbajúce nápisy a obrázky vedúce k šetreniu elektrickej energie

ENVIRONMENTÁLNY AUDIT ŠKOLY (január 2015)
OBLASŤ:

DOPRAVA A OVZDUŠIE

☺
- propagácia zdravého životného štýlu, aktivity s rodičmi a deťmi
„nefajčiť je in“
- v blízkosti školy je osadená dopravná značka zákaz vjazdu
- v blízkosti školy je prechod pre chodcov a svetelná križovatka
- v blízkosti je zastávka MHD
- okolo školy vedie cyklistický chodník
- pre prepravu detí na akcie využívame autobusy a pešiu chôdzu

OBLASŤ:

- nevykonáva sa anketa pre rodičov, deti a zamestnancov školy
o spôsobe dopravy v meste
- nízka propagácia cyklistiky, cyklistickej dopravy

VODA

☺
- škola je napojená na kanalizáciu
- kvapkajúce vodovody a pretekajúce WC sa pravidelne kontrolujú
a promptne opravujú
- detské WC sa splachujú až po použití všetkými deťmi naraz
- namontované pákové batérie
- usporadúvané akcie a osveta k šetreniu vody

- na všetkých WC je potrebné vymeniť šetriace splachovacie
zariadenia
- nezachytávaná dažďová voda a jej používanie na polievanie
rastlín a pieskoviska v škole
- nie sú rozmiestnené tabuľky vyzývajúce k šetreniu vody

ENVIRONMENTÁLNY AUDIT ŠKOLY (január 2015)
OBLASŤ:

ZELENÉ OBSTARÁVANIE A ÚRADOVANIE

☺
- nakupovanie toaletného papiera z recyklovaného papiera
- zavedené denné prezúvanie sa
- pitný režim vyriešený formou dávkovačov, používa sa pitná voda
z vodovodu
- deti majú vlastné poháre
- papier na kreslenie sa používa obojstranne

OBLASŤ:

- nenakupujeme certifikované biopotraviny a bio ovocie
- škola nenakupuje od miestnych výrobcov – má určených
zriaďovateľom dodávateľov
- škola nepoužíva ekologické čistiace prostriedky

ODPAD

☺
- v škole organizujeme: zber papiera, zber vrchnákov,
zber plastových vrchnákov (charitatívna zbierka)
- deti sa učia šetrnému zaobchádzaniu s hračkami
- hračky a predmety, ktoré sa dajú opraviť nevyhadzujeme
- znovupoužívame odpadový materiál na tvorivé aktivity
- škola je zapojená do projektu „Škôlka ježka Separka“
- usporadúvané sú výstavky prác rodičov a detí z odpadového
materiálu na tému dopravné prostriedky
- zbierajú sa použité batérie a odovzdávajú sa do zberného dvora

- chýbajú kontajnery na separovanie odpadu
- chýba kompostovisko

