
Škola:

Kto a ako sa zapája do
minimalizácie a triedenia

odpadu? 

Koľko odpadu vytvoríme? 
(kg/žiaka)

Ako odpad
minimalizujeme?

Naša CESTA k minimalizácii a

triedeniu odpadov

Využite svoje poznatky z dotazníkov a aktivít, ktoré v rámci EKOALARMU robíte. Tento
pracovný list vám pomôže zamerať sa na jednotlivé kroky na ceste k zavedeniu

triedenia a minimalizácii odpadov na škole.

Ako odpad triedime?

Koľko odpadu vytvoríme?
(kg/žiaka)

Aký  druh odpadu
produkujeme v našej škole?

ŠTART

CIEĽ



Napriek hodinám
lektorovania, ktoré
absolvujeme je potrebné
proces podporiť aj inými
aktivitami. Úspešnosť
minimalizácie a triedenia
odpadov na škole je
závislá od zapojenia a
informovania školskej
komunity. Prinášame vám
pár dôležitých informácií,
tipov s aktivitami a aj to
koho treba osloviť. 

Zistite ako sa triedi
odpad u vás v obci?

Koho treba
osloviť?

Aké druhy plastov
triedime?

Obec - tu zistíme, čo a ako
sa u nás triedi.

Kam patria nápojové
kartóny?

Upratovačky a kolegov -
Bez komunikácie s nimi bude

triedenie neefektívne.
Neváhajme ich osloviť a

zapojiť aj do aktivít.

Máme koše na kovy? Ak
nie kam patria?

Žiakov a rodičov -
pripravme kampaň a

informujme o tom čo a ako sa
u nás triedi a ako v škole
minimalizujeme odpad.

 Desiata bez
odpadu

desiatove boxy
obrúsky zo včeliho

vosku
látkové vrecúška a
tašky (zo starých
tričiek, záclon) 

Desiata bez odpadu -
vytvorte kampaň a
podporme žiakov

využívať obaly, ktoré
vydržia viacnásobné

použitie.
 

Ako minimalizovať
opady v škole?

Vyrobme si vlastné obaly
na zošity a učebnice (napr.
z letákov, časopisov či iných

materiálov) alebo
podporme opravu a
znovupoužívanie.

Zamerajme sa na
automaty na školské

bufety. Zistime koľko a
aký odpadu produkujú.
Hľadajme alternatívne

riešenia.

Škola nie je zberný dvor -
ukazujme žiakom kam
odpad skutočne patrí.

Znovupoužívanie

Burzy a swapy (vzájomná
výmena)

Vytvorme si v škole
vlastné tašky a sáčky zo
staráho oblečenia, látok

či záclon.

Vytvorme cirkularne mapy
zmapujme bezobalové

obchody, second handy,
opravne elektroniky či
obuvi, zberné dvory. V

hľadaní nám môžu pomocť
cirkulárne mapy (incien.sk)



Samotné triedenie odpadu len prerozdeľuje odpad z jedného koša do viacerých. Hierarchia
odpadového hospodárstva nám pomáha uvedomiť si, že samotné triedenie opadu sa zaoberá
až odpadom, ktorý už vznikol. Aby sme odpad minimalizovali, je nutné zamerať sa na prvé dva
body.

Ako na kreatívne
využitie odpadu

vytvárajme úžitkové veci
napr: pomôcky na

vyučovanie

obmedzme kombinácie
materiálov- aby sme
mohli materiál znovu

vytriediť

Na obale záleží -
Pravidlá ako
nakupovať?

1. bez obalu
2. vratné obaly

3. nevyhnutne zabalené
4. recyklovateľné obaly

5 . veľkoobjemové
balenia

 
Vyhýbame sa

kombinovaným obalom 
 (napr.: obal od čipsov s

označením C/LDPE)
 

Ktorým plastom sa
vyhnúť?

Niektoré druhy plastov sa v
šúčasnosti ťažko recyklujú

alebo predstavovujú riziko z
environmnetálneho

hladiska.
 Medzi najproblematickejšie

je PVC a polystyrén (PS)

 Preto sa vyhnime obalom a
výrobkom s  číselným

označením 3 a 6.

 
1. Využívame netoxické

recyklovateľné materiály,
prevažne z obnoviteľných

zdrojov.
2. Využívame hlavne
obnoviteľné zdroje

energie.
3. Vyrábame výrobky,
ktoré sa dajú opraviť.

4. Výrobok vieme rozobrať 
5. Výrobok vieme na konci
jeho životnosti vytriediť a

efektívne zrecyklovať.
 

využívajme odpadový
materiál 

Princípy
cirkulárnej
ekonomiky

Súčasná ekonomika je priamo zameraná na tvorbu produktov
bez ohľadu na to, čo sa stane keď produkt doslúži. Existuje však  
cirkulárna (obehová) ekonomika, ktorá už pri návrhu produktu
myslí na to, čo sa stane keď sa produkt pokazí. 
Je dôležité si uvedomiť, že je potrebná cielená zmena smerom
k cirkulárnej ekonomike. Pri aktivitách zameraných na
minimalizíciu odpadu zvyšujme povedomie o vplyve našej
spotreby a možnosť voľby tovaru.


