Ekologická analýza žáků I. stupně 2011

Odpady

Voda

+
Třídíme papír, plast, baterie, hliník(sklo – ŠJ),
udržujeme pořádek kolem nádob na odpad
Kontroly ekohlídek

+
Snadný přístup k teplé i studené vodě
Dobře zavíráme vodu po umytí rukou
Dbáme na správnou hygienu
Hlásíme závadu (např. protékající WC)
Snažíme se šetřit, šetříme při splachování

Vyhazujeme odpadky do směsného koše ve ŠJ
Někteří netřídí, odpadky kolem školy a košů
Některé děti se vymlouvají, že odpad není jejich
Ovoce z ŠJ – poházené na chodbách

Všichni vodou nešetří, někdy úmyslně pouští
vodu na WC
Při Vv nešetříme
Nechává se tekoucí voda, protékající WC
Některé děti viděly hrát druhé vodní válku
Na WC – občas puštěné kohoutky, někdy
schválně ucpané odtoky papírem
Zbytečné pouštění vody do mušlí na
chlapeckém WC (hrají si s fotobuňkou)

Energie

Prostředí

+
Značky u vypínačů – svítíme jen kde je třeba
Dobré osvětlení tříd
Nesvítíme zbytečně
Regulujeme topení
Solární panely na škole
Regulujeme topení, větráme krátce a rychle

+
V okolí školy je pěkné a upravené prostředí
Zeleň ve třídách a na chodbách, výzdoba, pěkná
ŠJ
Hřiště, dvůr, výstaviště, hodně stromů,
parkoviště, blízko do lesů
Sportoviště v okolí školy, skříňky na klíč
Barevnost tříd, výzdoba, barevná ŠJ
Bufet
Interaktivní tabule, keramické tabule
Sporty ve ŠD, hry ve ŠD
PC učebny
Vstřícní pedagogové

Zbytečné topení a větrání zároveň
Topení v koridoru topí stále, otevřená okna na
WC a zároveň topí topení
Nezavíráme venkovní dveře – na chodbě je
zima i když se topí
Ve ŠD se občas zbytečně svítí na koberci

Díry v plotě u hřiště a ŠD
Chybí prolézačky ve ŠD
Hřiště je blízko budovy – ruší výuku
Hřiště pro družinu chybí, dětské koutky
Ubývá zelených ploch
Příliš blízko řeky(nebezpečí záplav)
Poházené odpadky, vyšlapané cestičky trávou u
vchodu do školy
Neuklizené zbytky listí

Doprava
+
Neruší výuku
Zpomalovací přejezdy na silnici u ŠD
Upravené pěkné parkoviště
Blízkost autobusové a vlakové stanice
Blízkost cyklostezky
Semafory
Hlučná křižovatka před starou budovou, zápach z aut
Okolo ZŠ velká silnice, hlučný a hustý provoz
Chybí přechody
Auta ruší vyučování
Zvýšený provoz v okolí školy v důsledku uzavírky Nového mostu

