Analýza voda
Analýza byla vyhotovena a v rámci EV ve výuce a také na
základě otázek, které děti z EKOtýmu obdržely za „domácí
úkol“ a společně s rodiči hledaly odpověď. Do analyzování se zapojili
i zaměstnanci ZŠ- p. Soňa Plháková (hospodářka) a zaměstnanci ŠJ
p. Helena Vysoudilová (kuchařka).
Zjistili jsme, že roční spotřeba vody za rok 2015 byla 1 025 m 3. Do této
spotřeby se však počítá provoz základní a mateřské školy a školní jídelny. Cena za vodné činí
18 Kč/m3, cena za stočné také 18 Kč/m3. Za vodné- stočné se tedy zaplatilo 37 040 Kč. Ve
škole je také vodoměr, který „měří“ kolik vody jsme odebrali z vodovodního řádu. Pronájem
vodoměru je 140 Kč ročně.
Díky tomu, že před čtyřmi lety proběhla celková rekonstrukce MŠ, všechny vodovodní
baterie jsou již pákové. Žádná z baterií však není opatřena perlátorem. Všechny kohoutky
jsou v pořádku a nekapou. Děti při umývání rukou někdy zapomínají vodou šetřit. Ve školce
se nachází 2 sprchy, které používáme jen výjimečně. Ve školní jídelně je 5 baterií a 1 sprcha
na oplachování nádobí. Na každé ze dvou toalet ve ŠJ je kohoutková baterie.
Na všech dvanácti toaletách je ve školce nainstalováno splachování s malým a velkým
tlačítkem, což nám značně pomáhá vodou při splachování šetřit. Jak tento systém funguje,
děti dobře vědí, avšak toto pravidlo často porušují. Mladší děti o splachování téměř nic
nevědí.
Škola získává pitnou vodu z obecního vodojemu, který se nachází v naší obci. Odpadní
voda se čistí v naší obecní ČOV. Děti nevědí, kde se voda ve školce bere, ani kam po použití
putuje. Ve své podstatě neví, proč se musí vodou šetřit.
Ve školce zatím nevyužíváme užitkovou vodu, ale pouze vodu pitnou.
S dětmi jsme zjistili, že největší spotřeba vody v MŠ, ZŠ i ŠJ je přes týden.
O víkendech a o prázdninách je spotřeba vody výrazně nižší, i když se voda
používá na úklid. Pitnou vodu však nepoužíváme jen na umývání podlah, oken,
nábytku, nádobí a hraček, ale i na umývání rukou, splachování a zalévání
květin. Nádobí v mateřské škole se myje především v myčce. Ve ŠJ se k mytí
používá ECO PROGRAM, který šetří vodou. Velké nádobí (pekáče, hrnce,
várnice apod.) se pak umývá ve dřezu pod tekoucí vodou.
Při úklidu nepoužíváme prostředky šetrné k životnímu prostředí, ale běžné prostředky
(Jar, mýdlo, Savo, Domestos apod.).
Analýza byla společně vyhotovena jak na schůzce
EKOtýmu, tak ve třídách v rámci vzdělávacího procesu.

