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

Drobná elektrozařízení:
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, toustovače, rychlovarné
konvice, veškeré elektrické ruční nářadí a další.
Velké spotřebiče jako například pračky, myčky,
sušičky, sporáky, trouby, kopírky, tiskárny a další.

POZOR: Všechna elektrozařízení musí být kompletní!

NE:
nekompletní (demontovaná) elektrozařízení,
chladničky, mrazáky,
zářivky a úsporné žárovky, žárovky, výbojky a ostatní osvětlovací zařízení,
TV a monitory,
baterie a akumulátory (ukládejte je přímo do nádoby Ecobatu)
tonery a cartridge (není elektrozařízení – ukládejte je do nádoby Cart4Future),
diskety, CD, DVD, kazety (není elektrozařízení).
Pozn.: Výjimkou jsou elektrozařízení z majetku školy. Například při výměně kuchyně,
kanceláře, zařízení učebny atp. V souladu s pravidly programu Recyklohraní aneb
Ukliďme si svět vyvezeme i další elektrozařízení (jako např. ledničky, mrazáky, monitory,
TV a další zařízení obsahující obrazovku), pokud toto zařízení sloužila pro potřeby školy a
byla vyřazena z majetku školy.
!!! Svoz těchto spotřebičů proběhne mimo vyhlášené sběrové kampaně a nebudou
zařazeny do sběrové soutěže v rámci kampaně. Budou tedy bez nároku na odměnu.

2) Pravidla sběru
Odvoz vybraných elektrospotřebičů je realizován téměř výhradně v období sběrových kampaní.
Výjimkou jsou pouze případy, kdy z organizačního hlediska není možné počkat se svozem ze školy
do následující kampaně. Drobná elektrozařízení budou svážena výhradně jen ve speciálních bagách
společnosti ELEKTROWIN.
Minimální sběr
✓ 1 bag = cca 60 kg spotřebičů
pro představu se jedná o:
• 2x obsah červené popelnice (pokud školy vlastní nádobu tohoto typu),
• nebo 6 ks vysavačů,
• nebo 4 ks mikrovlnných trub,
• nebo 50 ks drobných spotřebičů jako např. fény, rychlovarné konvice, toustovače apod.,
• nebo kombinace výše uvedeného.
Společně s bagem je možné odevzdat jakékoliv množství vybraných velkých zařízení (viz bod 1).
V průběhu vyhlášené kampaně může škola objednat svoz spotřebičů pouze 1x
V případě, že dopravce nezajistí nakládku všech objednaných spotřebičů v rámci jednoho svozu,
zajistí svoz zbylých spotřebičů v náhradním termínu, nejpozději do 7 pracovních dní.
V případě, že na místě nebude objednané množství elektrospotřebičů, může dopravce
škole/registrovanému subjektu, který odvoz spotřebičů objednal, účtovat marnou jízdu.
Dopravce je povinen naložit jen objednané množství. V případě většího než objednaného množství,
rozhodne o svozu dopravce.
Odvoz sebraných elektrospotřebičů může probíhat pouze z místa zaregistrovaného subjektu
v projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

Důležitá informace:
Nově budou sváženy malé elektrospotřebiče výhradně jen ve speciálních bagách.
Při podzimní kampani obdrží každá škola od přepravce 2 prázdné bagy. Do nich je možné průběžně
uskladnit v zázemí školy shromažďované malé spotřebiče. V jarní kampani dopravce odveze
naplněný bag a výměnou dodá prázdný bag. Svoz elektrozařízení bude poté probíhat pouze v bagu
kolektivního systému ELETKROWIN. Je samozřejmě možné, aby škola využívala i nadále červenou
popelnici, ale shromážděné spotřebiče musí před svozem přemístit do bagů.

Jaká jsou základní bezpečnostní pravidla?
Sběrný prostředek 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.
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

