TISKOVÁ ZPRÁVA

V Řepíně se děti proměnily v agenty a shromáždily 76 kg baterií
Praha, 26. června 2017 – V Základní škole a Mateřské škole Řepín se dětem podařilo odevzdat
k recyklaci úctyhodných 4 400 kusů baterií o celkové hmotnosti 76 kilogramů. Žáci baterie
sbírali v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět a do sběru zapojili i obyvatele
Řepína. Ve škole si vyrobili malé sběrné boxy a odznaky a s posláním agenta 008 BAT vyrazili
mezi místní, aby od nich vybrali baterie, a zároveň jim vysvětlovali, proč je správné třídit
odpad.
„Paní ředitelka Ilona Fryčová udělala z žáků 4. a 5. třídy tajné agenty. Naším úkolem bylo seznámit
obyvatele Řepína s tím, že v naší škole sbíráme baterie, a poučit je o tom, aby baterie nevyhazovali
do popelnic. Zjistili jsme, že hodně lidí neví, že v naší škole máme sběrný box. Velice nás potěšilo, že
lidé nosí baterie např. do práce a do obchodů,“ napsaly děti ze školy do školního časopisu.
Projekt trval 14 dní. Žáci zjistili, že lidé z Řepína většinou odpad třídí. Setkali se však i s lidmi, kteří
netřídí nebo o třídění vůbec nic neví. „Program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět děti krásně
motivuje. Děti byly skvělé. Obdivuji jejich nasazení a hlavně, jak si poradily s počátečním ostychem,
když oslovovaly lidi v obci. Věřím, že je projekt bavil. Jeden žák dokonce vyrobil větší sběrný box na
baterie a umístil ho na chodbu v našem Obecním úřadě. Za odměnu děti dostaly lízátka s agentem
BAT 008,“ dodává Mgr. Ilona Fryčová, ředitelka Základní škola a Mateřská škola Řepín.

ECOBAT s.r.o., je nezisková organizace, která od roku 2002 zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných
baterií v České republice. V roce 2016 zpětně odebrala 1 638 tun baterií, což představuje 45,3 % baterií
dodaných na trh. ECOBAT provozuje více než 20 000 míst zpětného odběru.
Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či
studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku
jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tématikou. Pedagogičtí pracovníci ke své práci mohou
využívat učební materiál tzv. Ekoabecedy. Zájemci o praktickou výuku třídění a recyklace se mohou zapojit do
nejrůznějších sběrových akcí na podporu zpětného odběru použitých baterií a drobného elektrozařízení. Do
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listopadu 2016 se do programu zdarma registrovalo 3 460 škol. Bližší informace o aktivitách v rámci projektu,
včetně fotogalerie lze najít na stránkách www.recyklohrani.cz nebo na www.facebook.com/recyklohrani.
Program je podporován kolektivními systémy ASEKOL, ECOBAT a ELEKTROWIN.

PROČ JE DOBRÉ TŘÍDIT?
Že jsou baterie malé a nevyplatí
se jimi zabývat? Velká chyba!
V každé domácnosti v ČR se nachází desítky
použitých baterii, které by měly být recyklovány.
Vybité baterie a akumulátory obsahují škodlivé látky,
včetně těžkých kovů. Na skládkách nebo ve
spalovnách uvolňují škodlivé látky, které mohou
znečistit ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody.
Kontakt pro média:
Open Communication
Jana Čechová, PR Manager
e-mail: jana.cechova@open-com.cz, tel. +420 603 574 631
ECOBAT s.r.o.
Eva Gallatová, manažerka marketingu
e-mail: eva.gallatova@ecobat.cz, tel.: + 420 733 182 188
www.ecobat.cz, Facebook
Recyklohraní, o.p.s.
Hana Ansorgová, ředitelka
e-mail: ansorgova@recyklohrani.cz, tel. +420 602 164 173
www.recyklohrani.cz
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