Praktické a bezpečnostní instrukce
pro sběr použitých baterií ve školách
(určeno pro učitele)
1) Která elektrozařízení jsou sbírána?
ANO:

Všechna drobná elektrozařízení, která
projdou vyhazovacím otvorem sběrné
nádoby (resp. vejdou se do sběrné nádoby)
- např.: rádia, mp3 přehrávače, diskmany,
walkmany, kalkulačky, telefony, drobné
počítačové vybavení, elektrické hračky,
elektrické hudební nástroje, fény, žehličky,
elektrické holicí strojky, mixéry, vysavače,
mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice,
veškeré elektrické ruční nářadí, PC monitory
(nikoliv počítač samotný), televizory a
další...
Kabely, nabíječky.

POZOR: všechna elektrozařízení musí být kompletní!
NE:
ŽÁDNÁ elektrozařízení, která se svým rozměrem nevejdou do sběrné nádoby,
bojlery,
nekompletní (demontovaná) elektrozařízení,
zářivky a úsporné žárovky, žárovky
baterie a akumulátory
tonery a cartridge (není elektrozařízení)
diskety, CD, DVD, kazety (není elektrozařízení),
POUZE z majetku školy (výměna kuchyně, kanceláře atp.) V souladu s pravidly programu
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vyvezeme jakékoli elektrozařízení, včetně̌ „velké bílé techniky“
(ledničky, mrazáky, myčky, trouby...), velkých samo stojných kopírek, televizorů a PC monitorů,
pokud toto zařízení sloužilo pro potřeby školy a bylo vyřazeno z majetku školy. Rodiny žáků musí
odvézt své velké vyřazené elektrospotřebiče na sběrný dvůr!

Bodové hodnocení
Drobné elektrozařízení = 3body za 1 kg.
PC monitory, TV obrazovky, tiskárny, samostojné kopírky, a další velké elektrozařízení
(pouze majetek školy) - bez bodového hodnocení.
Velké bílé elektrozařízení (pouze majetek školy) – bez bodového hodnocení.

2) Jaká jsou základní bezpečnostní pravidla?
Drátěný koš umístěte do prostoru, kde nad ním bude co největší dohled.
Nedemontujte sebraná elektrozařízení.
Elektrozařízení skladujte vždy na suchém místě.
Elektrozařízení neskladujte v těsné blízkosti topení (kamna, krb, radiátory).
Do sběrných nádob nevhazujte odpadky ani jiné věci.

3) Zajištění informovanosti
Vyvěste tyto praktické a bezpečnostní instrukce do sborovny a seznamte s nimi
pedagogický sbor a zaměstnance školy.
Zajistěte, aby byli všichni žáci/studenti seznámeni s bezpečnostními instrukcemi.
Zajistěte podání praktických a bezpečnostních informací na třídních schůzkách rodičům
žáků/studentů.

Kontaktní údaje:
adresa: Recyklohraní, o.p.s., Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6
e-mail: info@recyklohrani.cz
telefon: 739 280 887

