
 
 
 

Projekt: 
,,Třídění odpadů ve SZŠ a VOŠ 

zdravotnické Příbram“ 
 
 

Oblast podpory:  
Zajištění činností dle Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy  

a osvěty Středočeského kraje 

 
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 

zdravotnická,  Příbram I,   
Jiráskovy sady 113 

 Tento projekt je realizován za podpory KÚ Středočeského kraje 



Hlavní cíle projektu 
 

 naučit žáky a 
zaměstnance školy 
rozlišovat druhy odpadu 
a třídit odpad 

 předcházet vzniku 
odpadu (neplýtvat 
zbytečně materiálem) 

 seznámit žáky a učitele 
s možnostmi třídění a 
využití odpadů 

 

 

 
Zdroj:http://obrazky.cz/?q=t%C5%99%C3%ADd%C4%9Bn%C3

%AD+odpadu 
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Cílové skupiny 

 

 žáci denní i jiných forem 
studia na SZŠ a VOŠ 
zdravotnické Příbram 

 

 zaměstnanci školy 

 

Zdroj:http://www.vmbal.cz/Nadoby-na-trideni-odpadu/90/katalog.aspx 
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Doba realizace projektu 

  

 6/ 2012 –6/ 2013  

 

 (12 měsíců) 

 

 http://www.manu
tan.cz/x_M10670
73.html?leafcode
=1067073 

 Zdroj:http://www.manutan

.cz/x_M1067073.html?leafcode=1067073 

 

Zdroj:http://www.manutan.cz/x_M1067073.html?leafcode=1067
073 



     Popis realizace projektu 

 Hlavním smyslem projektu bude nákup a 
instalace kontejnerů na tříděný odpad na 
škole.  

 Další důležitou činností bude vytvoření 
nástěnky, na kterou budou žáci doplňovat 
aktuální informace, týkající se třídění odpadu, 
smyslu této činnosti, využití recyklovaného 
materiálu, apod.  

 Získané informace budou zveřejňovány na 
webových stránkách školy. 

 



Výsledky a dopady projektu 
 

 realizace záměru třídit 
odpad ve SZŠ a VOŠ 
zdravotnické Příbram 

 pořízení barevně 
odlišených kontejnerů a 
jejich následné umístění 
na chodby školy, do 
jídelny a prostor 
Domova mládeže 

 

 

 
Zdroj:http://obrazky.cz/?q=t%C5%99%C3%ADd%C4%9Bn%C3

%AD+odpadu 
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Výsledky a dopady projektu 

 zveřejnění informací 
na webu školy – 
informovanost 
rodičů a veřejnosti 

 zhotovená 
informační nástěnka 
(texty, obrázky, 
reportáže) 

 
Zdroj:http://obrazky.cz/?q=t%C5%99%C3%ADd%C4%9Bn%C3

%AD+odpadu 
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Výsledky a dopady projektu 

 seminář týkající 
se problematiky 
třídění odpadů 
(s tématem 
seznámit vyučující 
a pracovníky 
školy na poradě)  

 

 

Zdroj:http://www.vmbal.cz/Nadoby-na-trideni-
odpadu/90/katalog.aspx 
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Výsledky a dopady projektu 

 exkurze: Třídírna 
odpadů Příbram 

 výstupy z exkurzí 
– texty žáků (na 
nástěnce a na 
webu) 

 

Zdroj:http://obrazky.cz/?q=t%C5%99%C3%ADd%C4%9Bn%C3
%AD+odpadu 
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Třídění odpadů ve SZŠ a VOŠ 
zdravotnické Příbram 

  

Zdroj:http://www.trideniodpadu.cz/trideniodpadu.cz/Recyklace_files/RECYCLE_SIGNS.pdf 
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Kontaktní adresa: 
hlipok@seznam.cz 
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