
Audit Zelenej školy 
Na začiatku školského roka 2014/2015 vykonali členovia nášho Kolégia spolu s 

kamarátmi a spolužiakmi Audit Zelenej školy v jednotlivých témach Zelenej 

školy. Tu sú postrehy a zistenia: 

 

ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY /naša téma/ - zisťovala Soňa Bakajsová, 4.B 

- v školskej záhrade nestaviame včielkové stienky 

- v areáli školskej záhrady máme vodnú plochu, zasadené ovocné stromy, listnaté 

i ihličnaté stromy, kroviny, prikrmujeme vtáctvo, vytvárame podmienky pre život 

vodných živočíchov 

- zatiaľ nám chýba kompostovisko, ale pracujeme na jeho vybudovaní 

 

ODPAD - zisťovali Kristína Krišková, Michaela Smreková 4.M, Zoja Tarnóczyová 

4.S, spolupracovali p. hospodárka školy, p. kuchárka zo školskej jedálne. 

plusy: 

- bioodpad z areálu školy i zo školskej kuchyne sa vyváža na špeciálne miesto 

- škola má tri kontajnery na komunálny odpad a dvakrát v týždni sú odvážané 

- v škole máme špeciálny odpadkový kôš na brejky 

- opätovne používame materiály, máme zber papiera /3-krát v roku/, zbierku pre 

útulky 

mínusy: 

- v školskej jedálni sa najviac vyhadzujú zeleninové šaláty 

- v odpadkových nádobách na chodbách školy najčastejšie nachádzame ovocie, 

desiate 

- v šatniach školy sa povaľuje ovocie 

- na školskom dvore sú to šupky z banánov, pomarančov, veľa je plastových fliaš 

- aj v šatniach 

 

DOPRAVA A OVZDUŠIE - zisťovala Viktória Koščaková 6.C 

- väčšina žiakov chodí zo školy pešo alebo mestskou dopravou, len málo žiakov 

cestuje autom 

- ráno však veľmi veľa žiakov vozia do školy rodičia autom, čo spôsobuje časté 

zápchy na ulici pred školou a aj znečistenie ovzdušia 

- hoci škola má pred školou miesto i zariadenie na odkladanie a uschovanie 

bicyklov, len veľmi málo žiakov využíva zdravý spôsob dopravy do školy 

 

VODA  - zisťoval Marek Košiar, R. Chytráček 5.D 

- škola nevyužíva vlastný zdroj vody ani samostatný rozvod, je napojená na 

Východoslovenské vodárne 

- p. upratovačky aj ostatní zamestnanci školy sú vyškolení a zaučení, čo sa 

smie a čo nesmie vylievať do odpadu 

- pitnú vodu v triedach žiaci používajú na umývanie rúk a na dopĺňanie vody do 

fliaš 

- dažďová voda sa v školskej záhrade odchytáva a používa sa na polievanie 

školskej záhrady 

 

ENERGIA  - zisťovali Laura Badová a Dominika Tóthová 8.C 

- budova školy je zvonku na 100 percent zateplená 

- všetky okná v budove školy sú nové, vymenené, všetky sú zaizolované 

- vstupné vchodové dvere do budovy školy sú zaizolované 

- v škole platí pravidlo, že všetky elektrické zariadenia sa na konci 

pracovného dňa vypínajú, sú za to zodpovední pracovníci školy, zariadenia sa 

neponechávajú ani v pohotovostnom režime 

- škola nevyužíva slnečnú energiu ani slnečnú energiu pomocou solárnych 

kolektorov 

- škola má automat na mliečne výrobky 

- v čase auditu neboli, ale teraz už sú v škole umiestnené ručne vyhotovené 

nápisy a obrázky k šetreniu elektrickou energiou na stenách na chodbách pre 

všetkých zábudlivcov 

 

ZELENÉ OBSTARÁVANIE A ÚRADOVANIE  - zisťovali Petronela Filipová a Timea 

Vojtková 5.B 

- p. upratovačky používajú na upratovanie EKO značky čistiacich prostriedkov v 

plastových fľašiach väčšinou cudzokrajných, nie domácich značiek 



- v školskej kuchyni p. kuchárky používajú a p.vedúca objednáva potravinové 

výroby EKO značiek v rôznych obaloch výlučne od slovenských výrobcov 

- v školskej záhrade objednávame výrobky od domácich firiem /napr. výstavba 

altánku, vysádzanie drevín, bylín/ 

 

Z výsledkov Auditu nám vyšlo, že najväčšie rezervy máme v téme ODPAD, najmä čo 

sa plytvania potravinami deťmi v školskej jedálni týka, tejto téme sa určite 

budeme v budúcnosti venovať. 

 

 


