
2. KROK  -  ANALÝZA PROVOZU ŠKOLY 

ODPADY 

 

STAV – do června 2019 SILNÁ ČI SLABÁ STRÁNKA 

třídíme papír, plasty, baterie, elektroodpad cbybí kontejnery na, bioodpad, textil, olej, 

nemáme kompost 

každoročně navštěvujeme kompostárnu Agora jen předškoláci 

ve třídách máme koše na plasty, papír a na směs, ostatní koše 

(popelnice) jsou na chodbách a jsou popsané 

 

množství odpadu za 1 den ve škole je ….. kg, po odpadové kampani 

snížen na ……. Kg 

uspořádat odpadovou kampaň 

zářivky, výbojky, staré monitory apod. odevzdáváme na Sběrný dvůr 

do Sulic nebo do projektu Recyklohraní 

 

v některých kancelářích nejsou koše na papír či plasty, případně 

nemají 

správnou barvu 

požádat p. ředitelku o nápravu stavu 

2x ročně pořádáme charitatívní sbírku pro Domov Sue Ryder (vše pro 

děti) 

 

2x ročně uskutečňujeme sběrovou akci (papír, víčka) uskutečnit sběrovou akci na hliník, vyrobit 



papírové popelnice na hliník 

odpad ve škole využíváme při bádání a výtvarných činnostech – 

kartičky, podložky, výrobky na VV, při badatelských experimentech, 

… 

 

ve výuce Environmentální výchovy se začínáme seznamovat 

s pravidlem 3R a hledáme způsoby, jak je uplatnit v praxi 

při nakládání s odpady REDUCE, REUSE, 

RECYCLE – tedy OMEZUJ, znovu VYUŽIJ  

a nakonec RECYKLUJ. 

Snažíme se tedy především, aby odpad vůbec 

nevznikal – REDUCE (OMEZUJ). Když už 

vznikne, přemýšlíme, jestli bychom ho nemohli 

ještě nějak využít – REUSE (znovu VYUŽIJ). 

Teprve, když ho neumíme dál využít, nabídneme 

ho správně vytříděný k dalšímu zpracování – 

RECYCLE (RECYKLUJ). 

 u tiskárny ve třídách máme krabici na papír z 1 strany prázdný  

 kontejnery v obci na tříděný odpad ve venkovním prostředí nedaleko 

školy – na tetrapakové krabičky, na sklo 

pomoci p. kuchařkám při třídění tetrapakových 

obalů 

každý rok pořádáme výukový program pro děti o třídění odpadu – 

hrátky s Asíkem a Batem 

pouze v Beruškách a Včeličkách 

zapojujeme se do úklidové akce „Ukliďme Česko“ a ,,Den Země“  

nemáme žádné nápojové automaty s jednorázovými kelímky děti mají vlastní podepsané hrnečky 



nepožíváme igelitové obaly a folie k balení svačin děti mají vlastní svačinové krabičky 

v jídelnách chybí koš na bioodpad dát podnět p. ředitelce na nápravu stavu 

exkurze do Ecobat v Kladně – třídící linka na baterie domluvit návštěvu na podzim 2019 

 


