VYHODNOTENIE
DOTAZNÍKOV

ODPAD
Dátum vyhodnotenia 3. 06. 2019

Počet žiakov, ktorí sa podieľali na vyplnení ankety : 115
vypracovanie v jednotlivých triedach cez zástupov kolégia zelenej školy

Triedi sa na našej škole odpad?

Otázka
Koľko máme pri škole kontajnerov na
komunálny odpad?

Nie

Odpoveď
2

Ako často sa odvážajú kontajnery od
1x
školy?
týždenne
Máme pri škole kontajnery na separovaný áno
odpad?

Doplňujúce informácie
Za 5 dní naplní škola 2 ks
kontajnerov na komunálny
odpad o objeme 2 200l
Pravidelný vývoz
Za 10 dni kola naplní:
Papier: 1 ks 1100 l kontajnerov
Sklo:
1 ks 1100 l kontajnerov
Plasty: 1 ks 1100 l kontajnerov
Kovy: 1 ks 1100 l kontajnerov

Máme v škole kontajnery na separovaný
odpad?
Ako často sa odváža separovaný odpad?

áno

Čo sa robí v škole so zeleným
bioodpadom v areáli školy /tráva,
konáre/?
Čo sa robí na Vašej škole s bioodpadom
z kuchyne?

Nosí sa na jedno miesto

Čo sa robí na Vašej škole s bioodpadom
z tried /nezjedené desiate/?

1x za 2
týždne

Vyváža sa preč

Nezbiera sa

Máme v areáli školy kompostovisko?
Asi áno
Čo sa robí na škole s nebezpečným
odpadom?

Vonku pri školskej kuchyni

Nemáme taký
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Odpad v nádobe
Miesto
Pri školskej kuchyni
Pri školskej kuchyni
Pri školskej kuchyni
Pri školskej kuchyni

Obsah nádoby
Zmesový odpad
Papier
Plasty
Tetrapaky

Počet ks/ váha
2 nádoby – nevieme odvážiť
1 nádoba – nevieme odvážiť
1 nádoba – nevieme odvážiť
1 nádoba – nevieme odvážiť

Vynaložené finančné prostriedky za odvoz a likvidáciu odpadu
Školský rok
9.2019 – 8. 2020
9.2018 – 8. 2019
9.2017 - 8. 2018

Suma v €
3 017
3 428
3 428

Aktivity - akcie
Otázka
Realizuje škola pravidelné aktivity
s cieľom opätovného využitia materiálov?
... burza kníh
... školský antikvariát
... burza odevov, hračiek, športových
potrieb
... charitatívne a humanitné zbierky
...
....
Máme pod oknami alebo v areáli školy
rozhádzané odpadky?
Zistili ste ešte niečo ?

odpoveď
niekedy

Doplňujúce informácie

nie
nie
nie
áno

niekedy

V okolí školy sa pohybujú
rôzni ľudia a odhodia odpad

ODPAD
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Vyučovacie predmety
predmet
Technika
Biológia
Chémia

Čo si sa dozvedel
Separovanie odpadov
Kompostovanie
Rastliny a živočíchy v prírode a ich význam
Rozklad látok

Priority pre akčný plán
pozitíva
Separovanie odpadu
Zavedenie separačných nádob do tried
Znižovanie odpadov v triede
Zber papiera- zvýšiť
Burza výrobkov z odpadu
Revitalizácia kompostoviska

negatíva
Kompostovisko – v zlom stave
Triedenie a odovzdávanie nebezpečného
odpadu
Neminimalizujeme odpad
Máme automat na Brejky, mlieko – nemáme
zberné koše na tetrapaky
Nemáme kontajnery na separovaný odpad v
triedach
Nemáme zavedení triedený zber odpadu
Nepoužívame recyklovaný papier na
hodinách VYV, ŠKD, pri tvorbe projektov
Vyhadzujeme odpadky cez okno
Zber papiera v škole je minimálny
Nevzdelávame sa v oblasti odpadu (nie sú
prednášky, aktivity)
Nemožná kontrola všetkých žiakov
Nerecyklujeme staré nepotrebné veci

Produkcia odpadu v školskom roku 2018/19
druh
papier
plasty
sklo
kovový odpad
bioodpad
Zvyšný komunálny odpad
Nebezpečný odpad
Iný vytriedený odpad

kg alebo objem k dátumu za zvolené
obdobie
12 t ku koncu školského roka
neevidované
neevidované
neevidované
neevidované
neevidované
neevidované
neevidované
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Kto a kam vynáša kontajnery s triedeným
Na zberný dvor
odpadom?
Ako často?
1x za dva týždne
Čo sa potom deje s vytriedeným odpadom? Spracúva sa
Kto a kam vyváža kontajnery zo
zmesovým odpadom?

Technické služby mesta Michalovce

Ako často?

1x za dva týždne

Otázka
Používa sa na škole papier
s oboch strán (vrátanie tlače
a kopírovania dokumentov?)
Je obmedzenie jednorázových
výrobkov? (perá, poháre, riad
...)

odpoveď Doplňujúce informácie
niekedy Záleží na vyučujúcich ako tlačia
Niečo
áno,
niečo
nie

Poháre, riad sa používajú jednorazové veľmi
zriedkavo.
Perá sa užívajú častejšie

Využívajú sa opätovné obálky?
nie
Organizujete pravidelne zbierky
jednostranne použitých papierov
medzi rodičmi a žiakmi pre
ďalšie využitie?
Je obmedzené používanie
batérii, pričom v nevyhnutných
prípadoch sa využívajú iba
dobíjateľné batérie?
Nakupuje sa tovar v škole
v ekonomických
veľkoobjemových baleniach?
Realizuje škola jednorázové
zbery vytriedených zložiek
odpadu?
... papier
... tetrapakové obaly
... batérie
...
...
...
Sú v škole rozmiestnené
osvetové a informačné plagáty

niekedy

Sú rodičia, ktorí pre školský klub donesú
papier , ktorý sa ešte dá použiť na kreslenie,
strihanie, lepenie

neviem

áno

Cez objednávky u dodávateľov

áno

Ale len niektoré

áno
nie
nie

nie
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na mieste vzniku a triedenia
odpadu?
Boli žiaci a zamestnanci
poučení ako majú nakladať
s odpadmi, prípadne ako ich
minimalizovať?
Nakupuje sa a používa
spotrebný materiál
z recyklovaných materiálov
(kancelársky papier, zošity,
obalový materiál, toaletný
papier ...)
Má škola odberateľa na tepelné
zvyšky jedál
Komunikuje škola so svojimi
partnermi (vrátane rodičov)
prednostne elektronickou
poštou?
Využíva sa v škole odpad
(papier, noviny, PET fľaše...)
pre ďalšie činnosti
Na rôznych predmetoch?
Zistili ste ešte niečo ďalšie?

možno

Malo informácii bolo podaných pre žiakov
v škole, nevenovali sme sa tejto tematike

niekedy

Podľa ponuky predajcu

áno
Áno
niekedy
áno

Málo rodičov komunikuje so školou
elektronický

