NOVINKY
• 4 výukové interaktivní a osvětlené nádoby, kde se studenti dozví více o třídění a recyklaci odpadů.
• Služba kalendáře, kde se na našich webových stránkách můžete přesvědčit o obsazenosti
informačního centra v konkrétní daný den a vybrat si termín dle Vašich požadavků.
• Výukové programy pro všechny věkové skupiny.
• Prohlídka třídící linky na velkoobjemový odpad a prohlídka kompostárny.

Odkaz na kalendář akcí:
http://esko-t.cz/info-centrum/

MÍSTO KONÁNÍ A OBJEDNÁVKA EXKURZÍ:
Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Buršíková
Adresa: Hrotovická 232, 674 01 Třebíč
Telefon: 568 848 066, 605 703 821
E-mail: p.bursikova@esko-t.cz
Web: www.esko-t.cz
FB: https://www.facebook.com/eskotrebic

INFORMAČNÍ

CENTRUM
Informační centrum podporuje informovanost
a vzdělávání dětí, studentů, široké veřejnosti
a odborníků v problematice odpadového hospodářství a v možnostech separace, zpracování
a využití odpadů v regionu Třebíč. Hlavní důraz je
kladen na pochopení smyslu třídění odpadů.

Obecný program exkurzí je uzpůsoben věku
návštěvníků a rozdělen do několika bloků.
Využíváme vlastní školící místnost s kapacitou 50
míst v areálu společnosti a exkurzi do našich
zařízení zajišťujeme autobusovou dopravou.

S NÁMI DÁVÁTE ODPADŮM
DRUHOU ŠANCI

PROGRAM PRO STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLY

Cesta odpadu

Program pro střední školy a vysoké školy je vždy uzpůsoben dané skupině a jejim požadavkům.
Je možné si program nastavit a využít pouze část
z nabízeného:

NABÍDKA
EXKURZÍ A VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
PROGRAM PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Program probíhá formou povídání s dětmi
o těchto tématech:
•
•
•
•
•

Odpad
Třídění odpadu
Nakládání s odpadem
Výrobky z odpadu
Pohádka na téma třídění odpadů

Naučím se třídit hravě

Výuka je obohacena o soutěže, hry, praktické ukázky, vše
vysvětlené hravou formou pro děti. Smyslem je, aby dítě
pochopilo, jak odpad vzniká, princip recyklace a naučilo se
třídit základní druhy odpadu. Výuka je zcela uzpůsobena věku
dětí. Tento program probíhá přímo v mateřských školách a je
bezplatný.

• Prezentace – definice odpadu, historie odpadů
a systém nakládání v regionu, třídění, omezení vzniku
odpadu, třídění v kraji Vysočina, složení komunálních
odpadů, množství přijatého tříděného odpadu na třídící
lince, využití odpadů přijatých na třídící linku, množství
uloženého komunálního odpadu na skládce TKO
Petrůvky, výsledky provozu kogenerační jednotky,
obecné informace ke svozu BRO, připravované
projekty, praktické ukázky recyklovaných výrobků

• Prohlídka třídící linky – vstup, překladiště plastu,
překladiště papíru, překladiště skla, prohlídka kabiny
na třídění, lis
• Prohlídka odpadového centra Petrůvky – prohlídka
skládky, třídící linky na velkoobjemový odpad
a kompostárny

PROGRAM PRO OBCE

Třídění je zábava

Program pro obce je specializovaný na výjezdy do obcí, kde se konají dětské dny, slavnosti a jiné kulturní programy.
Program obsahuje:
• Zajištění programu pro děti formou soutěží, her,
kvízů,za soutěže dostávají děti drobné odměny
a nenásilnou formou se učí třídit odpad

PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

• Prohlídka sběrného dvora – obecné informace
o sběrném dvoře, kontejnerová stání, provoz, způsob
evidence obyvatel a odpadů od občanů

S Třídílkem na cestě odpadů

Program začíná krátkou prezentací v učebně informačního centra, která má kapacitu 50 míst. Po prezentaci a filmu
o třídění odpadu čekají na děti hry, soutěže a prohlídka informačního centra. Po návštěvě informačního centra
následuje prohlídka zařízení na třídění a zpracování odpadů.
Hlavní témata prezentace a prohlídka:
• Prezentace - co je to odpad, historie odpadů, třídění odpadu,
nakládání s odpadem, omezení vzniku odpadu, výrobky
z odpadu, zajímavosti o odpadech, jejich využití a fungování
odpadového hospodářství, zajímavosti o odpadech
• Prohlídka třídící linky – vstup, překladiště plastu, překladiště
papíru, překladiště skla, prohlídka kabiny na třídění, lis
• Prohlídka Odpadového centra Petrůvky – prohlídka skládky,
třídící linky na velkoobjemový odpad a kompostárny

Výuka je obohacena o soutěže, praktické ukázky
výrobků vyrobených recyklací. Výstupem je
pracovní list, který se dá využít pro další výuku
a následnou práci ve škole. Výhodou je prohlídka
celého komplexu a koncovek zpracování
odpadů. Děti prakticky vidí celou a reálnou cestu
odpadů. Smyslem je, aby žáci pochopili, jak
odpad vzniká, smysl třídění, princip recyklace
a skutečnou cestu odpadu.

• Dílničky pro děti-vyrob si z odpadu
• Prohlídka popelářského vozu – dospělí a děti si mohou
stoupnout na stupačku jako pravý popelář,

prohlédnout si kabinu a sednout si za volant, což je
opravdu velký a lákavý zážitek
• Informační stánek- fungujeme také jako poradenství
v oblasti třídění odpadů. Občané se na nás mohou
obrátit se svými nápady, požadavky či problémy
• Zajištění velkoformátových třídících košů

PROGRAM PRO ORGANIZACE, SKUPINY, OBCE

Speciální

Program je vždy uzpůsoben dané skupině a jejim požadavkům. Je možné si program nastavit a využít pouze část
nabídky, dle možností a také dle požadavků na odbornost.
Exkurze obsahuje prezentace o odpadech, prohlídky areálu, exkurze na třídící linku, sběrný
dvůr a do Odpadového centra Petrůvky.

VEŠKERÉ PROGRAMY
A EXKURZE JSOU ZDARMA.

