Společně pro třídění, recyklaci a předcházení
vzniku odpadu v Moravskoslezském kraji
8 – 12 / 2019

Zpráva o realizaci projektu / aktivity a výsledky

1. Základní informace
Krajský úřad Moravskoslezského kraje na podzim 2019 posílil svou podporu ekologickému
vzdělávání v mateřských, základních a středních školách prostřednictvím spolupráce s obecně
prospěšnou společností Recyklohraní a společností Asekol. Tématem bylo třídění a recyklace
elektrospotřebičů, a také předcházení vzniku odpadů. Cílem aktivit (viz níže) bylo hravou
formou vzdělávat žáky a studenty, pedagogům dát metodickou podporu a nejaktivnější školy
ocenit za jejich velmi dobrou práci v ekovýchově a ve sběru drobných elektrospotřebičů.

2. Realizované aktivity
•

Začátkem září 2019 byl vyhlášen regionální osvětový úkol pro školy v Moravskoslezském
kraji s podtitulem „Staň se výzkumníkem aneb jak se třídí elektrospotřebiče v
Moravskoslezském kraji“. Školáci si při jeho plnění vyzkoušeli, jak se tvoří anketa,
vyzpovídali přitom své kamarády a rodiče, a o výsledcích si povídali ve škole. Vedle toho
odpověděli i na otázky v dotazníkovém šetření – výsledky byly poskytnuty médiím.

•

Proběhl telemarketing, kdy byly obvolány vybrané školy – byly jim poskytnuty doplňující
informace a získána zpětná vazba ke spolupráci. Se všemi školami bylo také
komunikováno buď emailem nebo byly obeslány dopisem.

•

Díky podpoře kraje mohlo také Recyklohraní poskytnout 104 školám zdarma metodický
materiál k PVO s názvem EKOABECEDA – Umíme žít bez odpadů.

•

Moravskoslezský kraj také finančně podpořil realizaci školního lektorského programu
Recyklace hrou, který v září a v říjnu proběhl několika desítkách škol kraje.

•

V listopadu 2019 proběhlo v Ostravě v Zábavním centru Venuše slavnostní vyhlášení 10
nejaktivnějších škol ve sběru elektrozařízení a v aktivní osvětě.

•

Spolupráce na projektu byla komunikována prostřednictvím media relations a byla též
prezentována na sociálních sítích – FB profil Recyklohraní.
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2.1.

Regionální osvětový úkol „Staň se výzkumníkem aneb jak se třídí elektrospotřebiče
v Moravskoslezském kraji“.
Vyzvali jsme školáky a studenty Moravskoslezského kraje, aby zjistili, zda a jak se v
jejich okolí třídí použité elektrospotřebiče. Jednou částí úkolu bylo vytvořit anketu,
vyplnit ji se svými spolužáky, výsledky vyhodnotit a odprezentovat. V druhé části
odpovídali na 5 otázek v námi připraveném dotazníku. Na otázky mohli odpovídat
online, druhou možností bylo, že si dotazníky vytiskli a oskenované je vložili spolu s
další dokumentací k plnění úkolu. Úkol měl sloužit k zamyšlení, kolik elektrospotřebičů
denně používáme a jak s nimi naložíme, když doslouží. Dětem v MŠ a nižších ročnících
ZŠ jsme úkol přizpůsobili tak, aby náročnost odpovídala jejich věku. Nachystali jsme pro
ně pracovní listy o třídění a recyklaci, a to nejen elektrospotřebičů.
V Moravskoslezském kraji se zapojilo celkem 39 škol, od kterých přišlo 48
vypracovaných úkolů a 543 vyplněných dotazníků z druhé části úkolu. Na školní konta
jsme tak připsali 11 900 bodů, za které si školy mohou pořídit knihy, hry, výukové nebo
sportovní pomůcky z katalogu odměn na www.recyklohrani.cz.

2/12

2.2.

Díky podpoře kraje mohlo také Recyklohraní poskytnout 104 školám zdarma
metodický materiál k PVO s názvem EKOABECEDA – Umíme žít bez odpadů.

2.3.

Moravskoslezský kraj také finančně podpořil realizaci školního lektorského programu
Recyklace hrou, který v září a v říjnu proběhl několika desítkách škol kraje.
Pozn.: Program Recyklace hrou je určen pro ZŠ. Z náplně a zaměření programu
Recyklace hrou: Kde se dá objevit zlato ve staré pračce? A proč dopřát starým
spotřebičům a bateriím „žít svůj druhý život s novou tváří“? Hravou formou
pomáháme nalézt dětem odpovědi na tyto otázky a současně je učíme základy
třídění. V závěru hodiny budou určitě souhlasit, že recyklace se prostě vyplatí.
Program je postaven pro jednu vyučovací hodinu v délce 45 minut.
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2.4.

Slavnostní vyhlášení 10 nejaktivnějších škol ve sběru elektrozařízení a v aktivní
osvětě v Ostravě v Zábavním centru Venuše.
Deset škol z Moravskoslezského kraje převzalo 26.11. 2019 v Ostravě ocenění za sběr
elektrospotřebičů a za aktivitu při plnění osvětových úkolů. V absolutním pořadí byla
ve sběru nejúspěšnější Základní a Mateřská škola Hlavnice, kde od ledna do října
2019 v přepočtu na žáka odevzdali 25,8 kg elektrospotřebičů. V kategorii velkých škol
nad 300 žáků zvítězila Základní škola a gymnázium Vítkov. Skokanem roku s největším
meziročním nárůstem byla vyhlášena Základní škola Opava – Kylešovice.
Školy zapojené do vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět
dohromady v letošním roce k recyklaci předaly přes 19 tun drobného vysloužilého
elektra a zapojily se do plnění pěti osvětových úkolů.
Předávání cenění se za Moravskoslezský kraj zúčastnila náměstkyně hejtmana Jarmila
Uvírová, za Recyklohraní ředitelka Hana Ansorgová a za společnost Asekol regionální
manažer Zdeněk Kovářík. Děti si odnesly diplomy a drobné pozornosti, vítězné týmy
dorty s logem Recyklohraní, pedagogové tematickou knihu a květinu. Jako zvláštní
prémii získaly školy na své konta u Recyklohraní další body.
Celkové pořadí:
Kategorie A – nejaktivnější školy ve sběru (absolutní pořadí)
(Pozn.: V přepočtu kilogramů na žáka školy v období leden až říjen 2019 bez ohledu
na počet žáků školy. Vyhlašujeme první a druhé místo.)
1. místo – Základní a Mateřská škola Hlavnice (za 1523 kg elektrospotřebičů
vytříděných za leden až říjen 2019, což je 25,81 kg na žáka)
2. místo – Základní škola Malá Morávka (za 281 kg elektrospotřebičů vytříděných za
leden až říjen 2019, což je 18,73 kg na žáka)
Kategorie B – nejaktivnější školy ve sběru (velké školy)
(Pozn.: Byly hodnoceny velké školy nad 300 žáků v přepočtu kilogramů na žáka školy
v období leden až říjen 2019. Vyhlašujeme první a druhé místo.
1.místo – Základní škola a gymnázium Vítkov (za 793 kg elektrospotřebičů
vytříděných za leden až říjen 2019, což je 2,46 kg na žáka/studenta)
2.místo – Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová-Lutyně (za 895 kg
elektrospotřebičů vytříděných za leden až říjen 2019, což je 1,24 kg na studenta)
Kategorie C – Skokan roku (absolutní pořadí)
(Pozn.: Nejvyšší meziroční nárůst ve sběru drobného elektra)
1.místo – Základní škola Opava-Kylešovice (za největší meziroční nárůst ve sběru
elektrospotřebičů na žáka ze 49 g v roce 2018 na 880 g v roce 2019)
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Kategorie D – Školy aktivní v osvětě
Za příkladný sběr drobných elektrozařízení a aktivitu při plnění osvětových úkolů
organizátoři soutěže udělují diplom 5 školám.
•

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec (za 50,18 kg
elektrospotřebičů vytříděných za leden až říjen 2019 a za 2 600 bodů
získaných při plnění osvětových úkolů).

•

Základní škola a mateřská škola Kobeřice (za 201 kg elektrospotřebičů
vytříděných za leden až říjen 2019 a za 2 000 bodů získaných při plnění
osvětových úkolů).

•

Základní škola Orlová-Lutyně, U Kapličky (za 113 kg elektrospotřebičů
vytříděných za leden až říjen 2019 a za 2 000 bodů získaných při plnění
osvětových úkolů).

•

Základní škola a Mateřská školu Těrlicko (za 142 kg baterií vytříděných za
leden až říjen 2019 a za 1 250 bodů získaných při plnění osvětových úkolů).

•

Základní škola Břidličná (za 108 kg elektrospotřebičů vytříděných za leden až
říjen 2019 a za 1 150 bodů získaných při plnění osvětových úkolů).
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2.5.

Propagace projektu

2.5.1. Media Relations
V rámci projektu byly vydány 3 tiskové zprávy:
9.10.2019
19.11.2019
26.11.2019

V Moravskoslezském kraji se už 410 škol zapojilo do Recyklohraní,
použité elektrospotřebiče a baterie díky nim míří na recyklaci
Žáci a studenti mají jasno – vysloužilé elektro patří na recyklaci.
Nejčastěji využívají sběrné dvory a červené kontejnery
Školáci a studenti byli odměněni za sběr vysloužilého elektra

Publicita projektu: O projektu bylo publikováno celkem 9 výstupů s potenciálním
zásahem 1,94 mil. čtenářů/uživatelů. Přehled přináší tabula níže. Zdroj: Monitora Média.
Datum

Typ

Čtenost,
sledovanost

Zdroj

Titulek

26.11.2019

msk.cz

Školáci a studenti byli odměněni
za sběr vysloužilého elektra

Online 683

27.11.2019

MF Dnes Moravskoslezský

Recyklohraní už má vítěze

Tisk

48 282

27.11.2019

Právo - Střední a
Ceny za sběr elektra
Východní Morava

Tisk

25 347

Odkaz
https://www.msk.cz/cz/zivot
ni_prostredi/skolaci-astudenti-byli-odmeneni-zasber-vyslouzileho-elektra139838/

https://www.novinky.cz/vase
-zpravy/clanek/v-projekturecyklohrani-aneb-uklidmesi-svet-byly-deti-aktivni40305015
https://www.tyden.cz/rubrik
y/relax/ostatni/skolaci-astudenti-byli-odmeneni-zasber-vyslouzilehoelektra_535973.html
https://www.ostravadnes.cz/
zpravy/21734-skolaci-astudenti-byli-odmeneni-zasber-vyslouzileho-elektra/

27.11.2019

novinky.cz

V projektu Recyklohraní aneb
Ukliďme si svět byly děti aktivní

02.12.2019

tyden.cz

Školáci a studenti byli odměněni
za sběr vysloužilého elektra

Online 57 197

02.12.2019

ostravadnes.cz

Školáci a studenti byli odměněni
za sběr vysloužilého elektra

Online 1 435

05.12.2019

Bruntálský a
Krnovský deník

Květa Děrdová, EVVO koordinátor
TOP 10 nejaktivnějších škol v kraji
a Břidličná

Tisk

07.12.2019

Casopis
czechindustry.cz

Školáci a studenti byli odměněni
za sběr vysloužilého elektra

Online 1 440

https://www.casopisczechind
ustry.cz/products/skolaci-astudenti-byli-odmeneni-zasber-vyslouzileho-elektra/

08.12.2019

enviweb.cz

ŠKOLÁCI A STUDENTI BYLI
ODMĚNĚNI ZA SBĚR
VYSLOUŽILÉHO ELEKTRA

Online 2 500

http://www.enviweb.cz/1151
15
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Online 1 798 329

3 737

Vybrané výstupy:
Ostravadnes.cz

Bruntálský a Krnovský deník

MF Dnes
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Deník Právo

8/12

9/12

2.5.2. Podpora na FB profilu Recyklohraní aneb ukliďme si svět
Níže ukázka výstupů:
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2.5.3. Zviditelnění spolupráce na www.recyklohrani.cz
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5. Co dalšího ještě spolupráce přinesla
V rámci spolupráce Moravskoslezského kraje se společností Asekol, získalo
město Nový Jičín, právě od této společnosti, 9 nových červených kontejnerů,
dalších 6 prošlo kompletní repasí. Zvyšující se dostupnost sběrných míst na
vysloužilé elektrospotřebiče, je vedle osvěty, klíčem k tomu, aby se zvyšovalo
množství elektra, které je předáno na recyklaci.

6. Poděkování
Školní vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět děkuje Krajskému Úřadu
Moravskoslezského kraje a společnosti Asekol za cennou podporu. Společně se nám podařilo
zaktivizovat školy zapojené do programu Recyklohraní v Moravskoslezském kraji, poskytnout
metodickou podporu pedagogům a zejména odměnit aktivní školy. To vše je velmi důležité
pro rozvoj ekologického vzdělávání v regionu a pro další motivaci škol i všech aktivních lidí
v nich – v první řadě nadšených pedagogů a žáků a studentů.

7. O projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět
Projekt 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 recyklace
se mohou zapojit do nejrůznějších sběrových akcí na podporu zpětného odběru použitých
baterií a drobného elektrozařízení. Aktuálně je do projektu zapojeno přes 3 780 škol z celé
České republiky. V Moravskoslezském kraji jich je 420. Bližší informace o aktivitách, včetně
fotogalerie lze najít na stránkách www.recyklohrani.cz nebo na FB profilu. Hlavními partnery
o.p.s. Recyklohraní jsou společnosti Asekol, a.s., Ecobat, s.r.o. a Elektrowin, a.s.
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