
JAK JE TO U NÁS VE ŠKOLE? 
 
„Již šestým rokem ve škole třídíme odpady, v loňském roce nám MŠMT podpořilo 
projekt ve výši 50.000,- Kč. Z finanční podpory jsme nakoupili nádoby na tříděný 
odpad. Nádoby na papír a plast byly rozmístěny do všech tříd, učeben, kanceláří a na 
hlavní chodby. Správně třídit odpad - je běh na dlouhou trať.“ Mgr. Jana Hofferová 
 
 
1. Identifikace školy 
Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola 
Jana Palacha 1534, 434 01 Most, příspěvková organizace 
 
IČO 63125382 
 
LOGO                                                                                                                                                                           

                                                                      Naše škola 
 
476 700 000 
 
www.specmo.cz 
 
vedeni@specmo.cz 
 
 
Počet žáků k 24. 2. 2009: 1. stupeň   84 žáků               Počet tříd: ZŠS  11 tříd 
                                         2. stupeň 137 žáků                                 ZŠP  20 tříd 
                                         ZŠS           65 žáků                                 PrŠ     2 třídy 
                                         PrŠ            16 žáků 
   
 
 
2. Směsný komunální odpad 
Jsme velká škola, která vyprodukuje hodně směsného odpadu. Vyvstávají otázky: Kam se 
směsný odpad dává a do čeho? Jak často se odváží? A kdo ho vynáší? Zjistit odpovědi na tyto 
otázky bylo pro nás velice jednoduché. Na pozemku školní zahrady máme jeden kontejner, 
který vyvážejí Technické služby dvakrát týdně. Směsný odpad do kontejneru vynášejí každý 
den paní uklízečky při pravidelném úklidu tříd a prostor školy. Kontejner využívají i paní 
kuchařky a pan školník. Ten, kdo si myslí, že do kontejneru házíme odpad ze zahrady a 
bioodpad z kuchyně, je na omylu. 
         



3. Tříděný odpad 
Na naší škole třídíme odpad od roku 2003. Ve třídách jsme měli vyrobené modré krabice na 
papír a žluté krabice na plast. Od prosince roku 2007 se situace zlepšila. MŠMT podpořilo náš 
projekt ve výši 50.000,- Kč a my jsme si mohli zakoupit krásné plastové nádoby na třídění 
odpadu nejen do tříd a školní družiny, ale i do učeben, kanceláří, sborovny a prostor školy. A 
kolik jednotlivých nádob máme? Celkem máme 48 modrých plastových nádob na papír, 41 
žlutých plastových nádob na plast, 2 zelené plastové nádoby na sklo a 2 červené plastové 
nádoby na nebezpečný odpad. Na chodbách máme 2 velké modré plechové nádoby na papír a 
2 velké žluté plechové nádoby na plast. Za třídění odpadu jsou odpovědni všichni žáci, učitelé 
ve svých třídách, ekohlídka, která kontroluje správné třídění ve třídách, služba na patrech, 
která odpad vynáší do kontejnerů na papír a plast, které jsou umístěné na pozemku školy a 
paní učitelka Hofferová, která vše organizuje. 
 
 

         Naše kontejnery 
   
 
4. Bioodpad 
Žáci 2. stupně Základní školy praktické v hodinách pracovních činností chodí na školní 
zahradu, na které sázejí rostliny, hrabou listí, vozí zeminu z kompostu a dělají mnoho dalších 
aktivit. Vždy jednou v roce pracují na kompostu. Přehazují zeminu z jednoho kompostu na 
druhý, aby se bioodpad dobře rozložil. Třída 9. C má za úkol denně odnášet odpad z naší 
školní kuchyně. Do kompostu nosí slupky od brambor, od cibule a jiné zeleniny a zbytky 
z jablek a jiného ovoce. Vždy je určena služba, která připravený odpad odnáší. O komposty se 
starají učitelé pracovních činností pan učitel Honska a paní učitelka Hašková. 
 
 

     Chlapci z 9. C vynášejí bioodpad. 
 
 
5. Nebezpečné odpady 
U nás ve škole jsou to zářivky. Přechodně se skladují v suterénu školy v místnosti bez oken 
v uzavíratelných kontejnerech. V době, kdy pan údržbář nakupuje nové zářivky, vyřazené 
odevzdává v daném obchodě. Pokud bychom chtěli zlikvidovat větší elektrozařízení, 
využíváme zpětný odběr v obchodě při nákupu nového elektrozařízení. 



6. Výrobky podléhající zpětnému odběru (baterie, elektrozařízení) 
Od září 2008 se naše škola zapojila do projektu Recyklohraní. Od společnosti Asekol jsme 
obdrželi velký červený box na zpětný odběr elektrozařízení. Do sběrného boxu vhazujeme 
rozbité mobily, fény, žehličky, atd. Tento box jsme již naplnili 29 kg elektrozařízení. Od 
společnosti Ecobat jsme dostali zelený kartonový box na vybité baterie. Tento box jsme také 
naplnili 22 kg baterií. Tyto dvě společnosti si pro naplněné boxy jezdí do školy. 
 
 

      Sběrné boxy 
 
 
7. Aktivity školy  
 
* Projekt Třídíme odpady ve školním roce 2007/2008   
 
 

     
 
Výtvarná práce                              Výstava                                          Model z odpadového materiálu 
 
 
* Sběr plastových víček od PET lahví  
 
* Celoroční projekt Hřbitov odpadků – žáci pozorují rozklad odpadků. 
 

    Odpadky zde byly umístěny v prosinci 2008. 



 
* Ekohlídka – je složená ze žáků školy, kontroluje správné třídění odpadů ve třídách. 
 
 
* Projekt Čisté město a jeho okolí 
   
 

    Žáci uklízejí školní zahradu a okolí školy od odpadků. 
 

* Školní projekt: Třídíte odpady?  

   Anketa pro obyvatele Mostu a dotazník pro rodiče /1. a 2. stupeň/  

 
 

    Anketa mezi rodiči 
 
 
* Školní projekt: Kytička pro Zemi 
   V měsíci dubnu jednotlivé třídy budou skládat z víček od PET lahví kytičku a tím oslaví     
   Den Země. 
 
 
8. Závěr  
Třídit odpad není těžké, jen každý musí chtít. Ve škole se nám to celkem daří, ale ještě nás 
čeká dlouhá cesta, aby třídit začali žáci s rodiči i doma. 
 
 

Třiďte odpad – chceme si hrát na zelené louce! 
 
Úkol zpracovali žáci 6. B, 7. C, 7. D, 8. C, 9. A, 9. C  společně s třídními učiteli. Závěrečnou podobu 
úkolu zpracovala Mgr. Jana Hofferová. 


