Vyhodnocení anketního dotazníku

Ekotým zjišťoval odpovědi od návštěvníků školy u příležitosti Světového dne Ekoškol
7. 11. 2013
Návratnost 19 vyplněných dotazníků

V OBLASTI PROSTŘEDÍ SE PODAŘILO ZJISTIT

1. Co se vám u vás doma líbí:
- Hodně zelené, květin
- Zahrádka, možnost pěstování zeleniny
- Je tam útulno
- Všechno
- Obývací pokoj
- Všechno (domeček, zahrada)
- Místo, kde bydlím
Co byste vylepšili:
- Třídění odpadů
- Bylo by fajn mít více nábytku z masivu
- Hlavní schodiště
- Všechno (domeček, zahrada)
- Upravit zahradu
2. Kolik máte doma rostlin a jak se jim daří:
- 4, moc se jim nedaří
- Rostlin moc a daří se jim výborně
- Asi 13, daří se jim střídavě, spíš dobře (v létě)
- Mnoho, daří se jim velmi dobře
- Asi 20, těm, které nejsou náročné na zálivku se daří dobře
- + - 60, výborně
- Docela dobře, méně než 10
- 25
- Někdy lépe, někdy hůř… ale pořád jsou zelené
- Hodně, některým se daří, některým ne
3. Chováte nějaká domácí zvířata:
- Ne
- Ano, psa
- Slepice, králíky, kočky
- Slepice, psa, andulky
- Jednoho králíka
- Máme kočku – je venku
- Ne (máme děti)
- Ano (pes, 2x kočka, morče, 3x želva, 1x rybka, 12x ryba)
- 2 psy
4. V případě, že zvířata chováte, jaké životní podmínky jim poskytujete:
- Ty nejlepší
- Výborné
- Doufám že dobré
- Má se jako v bavlnce už 10 let
- Má se kde schovat a krmíme ji (kočka)
- Zahradu
- Přiměřené
- Psi mají kotec
- Myslím, že dost dobré, i když morče by na tom mohlo být lépe
5. Pokud máte zahradu, jak nakládáte se zahradním odpadem.
- 14x Kompostujeme
- Odvážíme do sběrného dvora, dřevem topíme
- Drtíme

- Na chatě kompostujeme, doma vyhazujeme do odpadu
- Kompostujeme, pálíme a odvážíme na sběrné místo
- Dřevo pálíme v peci v zimě, listí a trávu do popelnice
6. Pokud máte zahradu, máte místo, kde zachytáváte dešťovou vodu, k jakým účelům tuto vodu využíváte:
- Sud, na zalévání zahrady
- 5x ne
- Ano, zalévání stromků, rostlin
- Ne, máme studnu
- U okapů do nádrží 2x 10 m³ - pro zálivku
- Vodu chytáme do plastových sudů a vodu používáme na polévání stromů a květin
7. Pokud máte zahradu, pokuste se určit místa, kde mohou najít úkryt či potravu volně žijící druhy zvířat:
- Ptačí budka
- V hranicí dřeva, v neuklizených místech
- Budky na stromech, domek pro čmeláky
- Budka na stromě, pro hmyz květiny
- Ptačí budky
- Jezírko, keře
- Místa pro úkryt moc nejsou, zahrada je malá, chystám se postavit hmyzí hotel
- Stromy, květiny, kompost, hromada klestí, kamení
- Stromy pro ptáky
- Jezírko, skalka, živý plot, stromy, …..kompost
8. Co vás ještě napadá k tématu prostředí a chtěli byste nám sdělit:
- Aby lidé nespalovali umělou hmotu a aby více třídili odpad
- Myslím, že je hodně důležité chránit krajinu (aleje, ostrůvky zelené v polích apod.)

V OBLASTI ODPADY SE PODAŘILO ZJISTIT
Předcházení vzniku odpadu

1. Jak často vyhazujete věci na jedno použití:
Ihned po použití 2
snažíme se využít opakovaně 15
Jiná odpověď: 1x týdně, nejlépe vůbec nepořizovat
2. Nosí vaše dítě svačinu v obalu na jedno použití:
Ano
2
ne 14
(většinou plastový box nebo krabička)
Jiná odpověď: nemám ještě děti, ale někdy používám sáček na jedno použití, někdy krabičku na více použití
3. Používáte při nakupování vlastní tašky:
Ne
3
Neplánované nákupy

ano 15

(skládací bedýnka, textilní taška, proutěný
košík)

Třídění odpadů

4. Jaký odpad třídíte
papír
plasty
18

18

sklo

Nápojové k.

Bioodpad

hliník

17

10

13

15

5. Jestliže třídíte, proč tak činíte:
- Čistota ovzduší, zdraví
- Protože nás to baví
- Pro zlepšení životního prostředí
- Jsem uvědomělá a mám ráda přírodu
- Je to zdravější pro planetu
- Protože chci
- Protože to považuji za úplně základní věc, kterou může každý udělat pro životní prostředí
- Ekologie

Nebezečný
odpad
16

-

Kvůli přírodě i méně častému vynášení směsného netříděného odpadu
Šetříme přírodu
Abychom žili v lepším prostředí
Chováme se ekologicky kvůli ochraně přírody
Ochrana prostředí, opakované použití – šetření energií, zdrojů

6. Kam vyhazujete nefunkční elektrická zařízení
- Odevzdávám do školy (7x)
- Sběrné místo, elektrokontejner
- Sběrný dvůr
- Do vyhrazených nádob
- Kontejnery, obchody k tomu určené
7. Napadá vás ještě něco, co byste k problematice odpadu chtěli sdělit:
- Je smutné, kolik ho vzniká

Návratnost 21 odevzdaných dotazníků

V OBLASTI VODA SE PODAŘILO ZJISTIT

1. Používáte nějaká úsporná zařízení snižující spotřebu vody:
- Pákové baterie
12
- Perlátory
8
- Úsporné splachování 12
- Ano

2. Jak zacházíte s vodou při následujících činnostech:
- Čištění zubů – zastavuji, kelímek, snažím se šetřit
- Mytí rukou – šetrně, pertlátor, dotyková baterie
- Sprchování (upřednostňují), koupání
- Mytí nádobí – pod tekoucí vodou, studniční voda, v myčce (4x)
- Jiná – nenechávám zbytečné puštěné kohoutky
3. Jaké používáte čisticí prostředky
- Ekologické 7
- střídavě

10

- nevěnuji pozornost výběru

4

4. Pijete vodu z vodovodu nebo kupujete balenou:
- Z vodovodu
21
- balenou 1
5. Pojmenujte důvody pro a proti používání balené vody:
- Pro – v případě neznámého zdroje nezávadná, dostupnost, cena, ekologičtější, hygienicky balené, občas
na cesty z hygienických důvodů
- Proti – moc odpadu, cena, nezdravé, odpad plast, zbytečné obaly, namáhavá doprava, nutnost jezdit do
obchodu, ekonomické důvody, kvalita, po pár dnech už nemá tak dobré vlastnosti jako z vodovodu,
dlouhá doba stání vody v plastu, zbytečný finanční výdaj
6. Máte doma bazén nebo využíváte veřejná koupaliště
- Bazén
10
- veřejné koupaliště
- Jiná odpověď: dobré koupání je i v řece
7. Co vás ještě napadá k tématu voda:
- Je třeba si jí vážit

-

Základní podmínka života

10

V OBLASTI ENERGIE SE PODAŘILO ZJISTIT

Elektřina
1. Necháváte doma spotřebiče zapnuté v pohotovostním režimu, tzv. stadby modu? Kolik takových
spotřebičů vlastníte:
Ano
9
ne 8
Televize, počítač, pračka, DVD, CD, satelit
2. Odpojujete přístroje, které nepoužíváte často, od sítě:
Ano
17
ne 3
3. Používáte úsporné spotřebiče (které a jakou energetickou třídu)
- Většina odpověděla ano, energetická třída A, A+, A++ (konvice, lednice, pračka, myčka, žárovky)
4. Míváte při sledování televize zapnuté osvětlení v pokoji:
Ano
11
příležitostně
2

ne

6

Teplo
5. Máte všechny radiátory odkryté nebo je před nimi nějaká překážka:
Počet odkrytých
počet zakrytých
čím jsou zakryté
18
3
stůl, sedací souprava
6. Čím vytápíte svou domácnost:
Elektřinou
1

plynem
17

jinak
dřevo 2x, krb, pevné – uhlí 1x

7. Jak větráte:
Ventilací
krátce, intenzivně
jinak
2
19
infiltrací – netěsnosti
3
8. Jakou průměrnou teplotu udržujete ve své domácnosti v topné sezóně:
19 20 21 22 23 24 25
1 8 6 4 2 1 1
1 odpověď v noci na 18, ve dne 21
9. Napadá vás ještě něco, co byste chtěli k tématu energie sdělit:
- Je třeba je šetřit – kvůli přírodě i penězům

Otázky do dotazníku připravili členové školního Ekotýmu.
Odpovědi zpracovali: Elizabeth Vavrlová, Noemi Nela Becková, Petra Magrlová

