AUDIT Zelená škola – Gymnázium Hlinská, 29 Žilina
Charakteristika budovy a okolia školy
Naša škola bola založená 1. septembra 1965. Pôvodný názov bol Stredná všeobecnovzdelávacia škola, ktorá sídlila v terajšej budove ZŠ na Hlinách VII. V roku 1969 sa zmenil je
názov na gymnázium. Do súčasných priestorov na Hlinskú ulicu č. 29 bola škola presťahovaná
v roku 1970, kde sídli doteraz. Budova školy je situovaná od centra mesta asi 10 min. mestskou
hromadnou dopravou, pričom zástavka MHD je neďaleko školy. Vzhľadom na vek budovy školy v
súčasnosti prebieha jej rekonštrukcia, výmena pôvodných okien a vstupných dverí za plastové,
zateplenie obvodového plášťa s tepelnoizolačnou látkou z penového polystyrénu a zateplenie
plochej strechy.
V areály školy sa nachádza átrium a trávnaté ihrisko, ktoré slúži hlavne na športové vyžitie.

Sledované oblasti auditu
VODA
Pozitíva
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Negatíva




Poruchy vodovodných inštalácií sú
riešené bezodkladne.




Pitná voda je k dispozícii v celej
škole.
Hodiny na niektorých predmetoch
sú venované environmentálnej
výchove.



Škola je napojená na kanalizáciu.



Pravidelná kontrola vodovodov
a splachovačov.



Žiaci sa snažia neplytvať vodou.




Nie všetky WC zariadenia
disponujú dvojitým systémom
splachovania (regulácia malej
a veľkej spotreby).
Nie všetky kabinety sú vybavené
umývadlom.
Nemáme rozmiestnené tabuľky
s nápismi upozorňujúcimi na
dôležitosť šetrenia vodou.

Energia
Pozitíva

Negatíva



Budova školy je zateplená.



Škola má vymenené plastové okná
a vstupné dvere do budovy.



V nevyužívaných priestoroch je
obmedzené kúrenie.



V učebniach informatiky sú
počítače vypínané centrálne.



Pri odchode z učební občas ostáva
zasvietené svetlo.
Nie všetky radiátory majú regulačný
ventil.
Nevhodné využívanie žalúzií
v triedach – pri ich zaťahovaní sa
nevyužíva denné svetlo a svieti sa aj
počas dňa.
Nesprávne vetranie v triedach najmä
počas vykurovacieho obdobia.
Niektoré elektrické spotrebiče sú
nedôsledne vypínané (ostávajú v standby režime)









V telocvični sa zrealizovala
rekonštrukcia elektrického
osvetlenia.

Zeleň a ochrana prírody
Pozitíva
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Sú využívané „zelené“ miesta
v areály školy, hlavne na športové
aktivity (átrium, ihrisko)
Zeleň v budove školy a jej okolí je
pravidelne upravovaná.
Zeleň sa nachádza vo väčšine
priestorov školy (triedy, kabinety,
chodby, administratíva ..)
Škola pestuje na svojom pozemku
regionálne druhy drevín (borovica,
dub, smrek)
Škola sa podieľa na aktivitách
zameraných na ochranu prírody
(Deň Zeme, čistenie areálu..)
Žiaci sa na vyučovacích
a triednických hodinách venujú
problematike ochrany prírody
(besedy, exkurzie).

Negatíva



Škola nemá vyhradený pozemok na
„záhradu“ na pestovanie ovocia,
zeleniny, byliniek, prípadne skleník.
Škola nemá ekoučebňu v prírode,
školské arboréum.

Zelené obstarávanie a úradovanie
Pozitíva

Negatíva



Škola umožňuje žiakom recyklovať
a triediť odpad určenými zbernými
nádobami.



Škola sa zapája do EKO súťaží.



V bufete školy sú predávané aj
slovenské potraviny.

Minimálne využívanie úsporných
žiaroviek.



V bufete chýbajú biopotraviny
a bezlepkové potraviny.
Škola nepoužíva obnoviteľné zdroje
energie (napr. solárne panely).
Nie všetci v dostatočnej miere
využívame na tlač, prípadné ďalšie
poznámky už z jednej strany
potlačený papier „šmirák“






Žiaci majú k dispozícii šatne, v
ktorých sa prezúvajú.



Na komunikáciu v rámci školy
využívame e-mail, vnútorný
informačný systém školy, čím sa
snažíme obmedziť tlač.
Škola nakupuje čistiace prostriedky,
kancelárske potreby vo
veľkoobjemných ekonomických
baleniach.





Doprava a ovzdušie
Pozitíva
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V priestoroch školy je zakázané
fajčiť.



MHD zastávka je v blízkosti školy.



Škola je vykurovaná parou
s vlastnou výmenikovou stanicou.



Problematika dopravy a ovzdušia je
rozoberaná na viacerých
vyučovacích predmetoch.



Škola má určené miesto na
parkovanie.

Negatíva


Škola nemá bezbariérový prístup.



Nie je vyhradený priestor na
odkladanie bicyklov.
Doposiaľ sme nezorganizovali
akciu na podporu využívania
cyklotrás v Žiline.



Odpad
Pozitíva





Triedenie odpadu je zabezpečené
prostredníctvom zberných nádob na
plasty, papier a kov.
Škola má zabezpečený odvoz
komunálneho odpadu a dostatok
smetných nádob.



Škola nemá vyhradený priestor, na
kompostovisko.



Nedôsledné triedenie odpadu.

Na škole sa konajú burzy použitých
vecí (knihy, hračky, cd).

V Žiline 10.12.2013
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Negatíva

Kolégium Zelenej školy

