Škola bez
odpadu

Desiata

Desiata je asi najväčším zdrojom odpadu na škole. Podporme
znovupoužiteľné fľaše, obedáre, voskové obaly či nepremokavé
textilné vrecúška a nahraďme tak servítky, potravinové fólie a
jednorázové vrecúška.
Zorganizujme na škole "Týždeň bez odpadu" a ukážme tak, ako
vieme znížiť množstvo obalov ktoré do školy prinášame. Nezabudnite si
zmerať aktuálny stav a porovnať so stavom na konci týždňa a o
výsledkoch informujme. Môžeme si tiež vytvoriť vlastné voskové
obrúsky či látkové vrecúška.
Vytvorme v škole aj priestor na zdieľanie prebytkov z
desiaty či obeda napr. v podobe košíka

Prebytky
zo zahrady
a bioodpad

Kompostovanie znamená že predchádzame vzniku odpadu.
Snažme sa svoj odpad využiť priamo v škole. Ak navyše chceme ušetriť
na vývoze odpadu kompostovanie bioodpadu je dôležitým krokom.
Keď nemáme vhodné priestory na záhradný kompost môžeme využiť
vermikompost alebo iné formy interiérového kompostovania.
Školské pozemky sú často miesta kde nájdeme ovocné stromy, školské
záhrady alebo bylinky. Nebojme sa využiť plody školskej záhrady na
výučbe alebo ako občerstvenie. Stačí keď svoj pozemok
zaregistrujeme na Regionálnej veterinárnej a potravinovej
správe– RVPS. Viac sa dozviete na konci dokumentu.

Tvorenie a
kreativita

Upcyklovanie - hľadanie nového účelu odpadovým
materiálom
Na čo nezabudnuť pri tvorbe?
vytvárajme veci účelne - aby nemali iba estetickú hodnotu
spájanie materiálov a dekorácie- snažme sa výrobok dal opäť
recyklovať keď nám doslúži. Akrylový náter, či lepidlo z tavnej
pištole sa recyklovať nedá.
používajme materiál ktorý je naozaj odpadový - vyhnime sa nákupu
nových materiálov
V snahe využiť odpadový materiál naozaj všade, často ho umiestňujeme
do záhrad. Stojí však za zamyslenie či by nebolo vhodnejšie materiály
poslať na recykláciu. V prípade, že materiály ošetríme farebným
náterom, môže sa po čase uvoľňovať vo forme mikroplastov,

Školské
pomôcky

Bez pravítok, pier a kružidiel či iných pomôcok si školu vieme ťažko
predstaviť. Každý rok rodičia kupujú nové. Niektoré sa počas roka
poškodia a postrácajú. Mnohé sú však ešte funkčné. Snažme sa
podporiť, aby žiaci s rodičmi nekupovali nové ale volili si kvalitné
materiály a snažili sa ich čo najviac znovupoužívať.
Netýka sa to len pomôcok, ale napríklad aj učebníc a pracovných
zošitov.
Podporme znovapoužívanie školských pomôcok už na začiatku
školského roka a nezabúdajme o tom pravidelne informovať.
Zaraďme bazár a zbierku školských pomôcok medzi
pravidelné aktivity.

Ako podporiť
znovupoužívanie
a cirkulárnu
ekonomiku

Pri výmene vecí by sme sa mali v prvom rade pokúsiť o
opravu - ak sa to nepodarí dať ho na recykláciu.
Už pri samotnom obstarávaní nových vecí by sme mali myslieť na
niekoľko bodov:
certifikované ekoznačkami
opraviteľnosť - zaujímať sa ako dlho budú dostupné náhradné diely
životnosť - koľko výrobok vydrží
využité zdroje - aké materiály sú použité na výrobu, či sú použité
recyklované materiály
koniec životného cyklu - či je výrobok recyklovateľný alebo
kompostovateľný
Ako na zelené (verejné) obstarávanie sa môžete inšpirovať na
linkoch v závere tohto dokumentu.

Zdroje informácií k
téme škola bez
odpadu
Bioodpad a prebytky zo záhrady
https://zelenaskola.sk/tipyzs/jahody-zo-skolskej-zahrady-ii/
Mikroplasty

Zelené obstarávanie
Metodika cirkulárneho verejného obstarávania vo verejných a súkromných
zákazkách a Metodika pre školiteľov a lektorov
Ekoznačky
Ako nakupovať ekologické čistiace prostriedky?
Desiata
http://www.zerowasteslovakia.sk/
Bea Johnson: Domácnosť bez odpadu
https://nulaodpadu.sk/
Alchýmia triedenia odpadu
Alternatívy k potravinovým fóliam
Návod: Ako si vyrobiť vlastný voskový obrúsok?
Test papierových vreckoviek (dTest 2020)

