VÝSLEDKY
ENVIRONMENTÁLNEHO AUDITU
ZŠ Školská 94 Trstené pri Hornáde
Šk. rok: 2013/2014

VODA
Silné stránky

Slabé stránky

- Pravidelná kontrola a oprava
vodovodných batérií a splachovačov

-Škola nie je napojená na kanalizáciu, má
žumpu

- Každoročne sa žiaci zúčastňujú na
čistení brehov rieky Hornád v katastri
obce

- Na škole sú iba batérie s kohútikmi a
nemajú ani perlátory

- Na toaletách sú iba splachovače s
jednofázovým splachovaním a pisoáre s
kohútikom
- Nie sú na škole rozmiestnené tabuľky na
šetrenie vody

- Škola najviac plytvá vodou: pri umývaní
tabule, na hodinách výtvarnej výchovy, na
záchodoch, pri upratovaní priestorov školy
- Spotreba vody v minulom šk. roku bola 402 m3 , na osobu 2,61m3

ZELENÉ OBSTARÁVANIE A
ÚRADOVANIE
Silné stránky

Slabé stránky

- Škola nakupuje potraviny od
slovenských výrobcov

- Škola a školská jedáleň nakupuje najviac
výrobkov zo Slovenska a Čiech, ale
nemajú EKO značku

- Škola používa papier z obidvoch strán a
používa aj recyklovaný papier

- Školská jedáleň nenakupuje
biopotraviny

- Pre žiakov našej školy platí povinné
prezúvanie sa

- Žiaci si v jedálni nemajú možnosť vybrať
z vegetariánskej stravy
- Na škole sa nepoužívajú organické ani
prírodné hnojivá
- Na škole neprebiehajú akcie, ktoré učia
žiakov k zodpovednému, šetrnému
nakupovaniu a správaniu

DOPRAVA A OVZDUŠIE
Silné stránky

Slabé stránky

- Na škole platí prísny zákaz fajčenia

- Do školy nevedie cyklotrasa, ani nie je v
blízkosti školy zastávka MHD

- Škola má stojany pre bicykle a
poskytuje suchú úschovňu pre ne

V areály školy parkujú autá a prechádzajú
nákladné autá na pole

- Do školy vedú bezbariérové chodníky

- Na škole sa nekonajú akcie na podporu
pešej a cyklistickej dopravy

- Žiaci chodia do školy väčšinou pešo, v
teplejších mesiacoch na bicykli

ENERGIA
Silné stránky

Slabé stránky

- Na škole sú tieto zdroje energie:
elektrická energia / svietenie, el.
spotrebiče, počítače /, plyn / kúrenie /

- Spotreba elekt. energie:
VT= 7200 kWh ...........2,56kWh/m2/rok
NT= 4116 kWh ............0,68 kWh/m2/rok

- Pravidelne sa sleduje spotreba elektriny
/ raz ročne /, plynu / každý deň /

-Spotreba plynu:
35640 m3 .................0,079m3/m2/rok

- Energia sa nepoužíva na ohrev vody

-Na škole sa nekonajú akcie na šetrenie
energie
- Škola plytvá energiou: používa staré
žiarovky na svietenie, ostávajú zapnuté
počítače v učebni, žiaci dlho vetrajú počas
kúrenia v triedach, netesniace okná v
niektorých triedach a na chodbách

ODPAD
Silné stránky

Slabé stránky

- Separuje sa na škole sklo, plast a papier, - Separované kontajnery sa naplnia za 20
máme po 1 kontajnery o objeme 240 l
dní a odvoz je raz za mesiac
- Škola má 6 kontajnerov na komunálny
odpad o objeme 240 l

- Komunálne kontajnery sa odvážajú raz
dva týždne

- Na škole je nové kompostovisko do
ktorého sa dáva bioodpad z areálu školy

- Bioodpad z tried ide do komunálneho
odpadu

- Nebezpečný odpad je odvážaný
súkromnou firmou

- Iba v niektorých triedach, zborovni,
počítačovej učebni, riaditeľni sú krabice
na papier

- Žiaci sa každoročne zapájajú do
jesenného a jarného zberu papiera

- Na škole sa nekonajú aktivity na
opätovné využitie materiálov

- Finančné náklady na odvoz odpadu za predchádzajúce šk. roky boli 92,44 eur

ZELEŇ a OCHRANA PRÍRODY
Silné stránky

Slabé stránky

- Na škole sú vo viacerých priestoroch
izbové rastliny o ktoré sa starajú žiaci a
upratovačky

- Nemáme skleník

- Na školskom dvore rastú regionálne
druhy drevín /orech, smrek, borovice,
čerešňa, jablone /

- Nepestujeme zeleninu, bylinky pre
vlastné potreby

-Na škole prebiehajú akcie:
Deň Zeme = Vyčistíme si región,
Škola v prírode, Botanikiáda, Biologická
olympiáda = Poznaj a chráň

- Nemáme učebňu v prírode, ani externé
učebné miesto

