
ENVIROMENTÁLNY AUDIT 

ŠKOLY 

                                 +        ─ 

ODPAD 

 

* zapojenie do triedenia odpadu 

* uprednostňujeme väčšie balenia koncentrátov 

* zber papiera / plastové fľaše 

* využívanie odpadového materiálu na tvorivé 

aktivity detí 

* obojstranné využitie papiera 

* využitie odpadového papiera na kreslenie 

* na Deň Zeme sa koná ekosprievod masiek z 

odpadového materiálu 

* chýba zberná nádoba na plechový odpad  

 

 

 

 

ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY 

* vysádzanie stromov, rozšírenie zelene v 

interiéri 

* pravidelné školské brigády jeseň, jar, lesopark 

*zber jesenných plodov 

* vysádzanie  byliniek 

* zmyslová záhrada v átriu 

* nedostatočný prehľad vyskytujúceho sa 

vtáctva, hmyzu v našom okolí 

 

ENERGIA 

* OZNAM – vypni svetlo keď odchádzaš 

* škola má plastové okná 

* všetky okná  majú funkčné žalúzie 

* sú zavedené šetrné pravidlá pri vetraní v zime 

/ lete 

* spotrebu elektriny / plynu môže škola 

skontrolovať elektromerom / plynomerom 

* spotrebiče nezostávajú zapnuté v Stand by 

režime 

* radiátory nie sú založené krytmi v šatniach / 

kúpeľniach 

* škola nie je zateplená 

* radiátory sú založené krytmi na triedach kvôli 

bezpečnosti 

 

 



VODA 

* po škole sú umiestnené kvapky upozorňujúce 

na šetrenie vody 

* kvapkajúce vodovody a WC pravidelne 

kontrolované učiteľkami, deťmi, službu 

vykonávajúce kuchárky a upratovačky 

* poruchy odstraňuje údržbár 

* detské WC sa splachujú až po použití 

všetkými deťmi naraz 

* detské WC / dospelý majú dvojfázové 

splachovanie 

*škola zachytáva dažďovú vodu v átriu na 

polievanie kvetov 

*vodomer je sprístupnený 

* chýbajú šetriče na tok vody 

* väčšia spotreba vody pri ručnom umývaní 

riadu 

* chýbajúce piktogramy pri umývadlách  

 

 

 

DOPRAVA A OVZDUŠIE 

* v priestoroch MŠ je prísny zákaz fajčiť 

* zákaz vjazdu do areálu školy pre rodičov 

* v blízkosti MŠ je zastávka MHD 

* pred areálom školy je funkčný prechod pre 

chodcov 

* pri preprave detí na akcie využívame MHD, 

chodíme peši 

* v MŠ máme dopravnú výchovu – správne 

prechádzanie cez cestu, jazda na bicykli, 

bezpečnosť na ceste 

* v objekte je zriadená úschovňa pre bicykle 

* bezbariérový prístup do budovy pre chodcov, 

cyklistov, mamičky s kočíkmi 

* k MŠ nevedie chodník cyklotrasy 

* rodičia vchádzajú autami do areálu MŠ aj 

napriek zákazu 

 

ZELENÉ OBSTARÁVANIE A 

ÚRADOVANIE 

* papier používame z oboch strán 

* tlač obmedzujeme len na nevyhnutne dôležité 

veci / materiál 

* na škole je zavedené denné prezúvanie sa  

* pitný režim vyriešený bez automatov 

* nakupujeme vo veľkoobjemových 

ekonomických obaloch 

* pri pestovaní kvetov v interiéri nepoužívame 

prírodné hnojivo 

* pre dospelých stravníkov / deti sa nenakupuje 

bio ovocie 

* nenakupujeme do školskej jedálne 

certifikované bio-potraviny 

 


