
         
 

Praktické a bezpečnostní instrukce pro sběr nepotřebných  
a starých mobilních telefonů ve školách 

 
 

Základní bezpečnostní instrukce: 

 

SBĚRNÝ BOX MĚJTE POD STÁLOU KONTROLOU 

Box je umístěn u jedné odpovědné osoby za danou školu, která zajistí, aby nedošlo k odcizení a případnému 

zneužití osobních dat obsažených na datových nosičích mobilních telefonů. 
  

VĚNUJTE POZORNOST MOBILŮM S VIDITELNĚ „NAFOUKLOU“ BATERIÍ A MECHANICKÝM POŠKOZENÍM 

V případě, že mobilní telefon má viditelně nafouklou baterii, tak tato baterie NEPATŘÍ DO SBĚRNÉHO BOXU. 

Nafouklé baterie zabalte do bublinkové folie a kontaktujte pracovníky odborné organizace ECOBAT, aby vám 

poradili, jak s takovými bateriemi dále naložit. 
 

SBĚRNÝ BOX SKLADUJTE VŽDY NA SUCHÉM MÍSTĚ, NIKOLIV VŠAK V TĚSNÉ BLÍZKOSTI TOPENÍ (KAMNA, KRB, 

RADIÁTORY).  Do boxu nevhazujte odpadky ani jiné věci. 
 

SBĚRNÝ BOX (školy) 

1. Doručení boxu 

 Doručení vám zajistíme prostřednictvím přepravní služby v pracovní den. Objednání boxu proveďte 

v rámci formuláře na www.recyklohrani.cz.  

 Předání proběhne na recepci nebo vrátnici školy (může převzít kdokoli). 

 

2. Způsob sběru a umístění boxu 

 

 Důležité je předejít přehrabování v boxu a případnému odcizení sesbíraných mobilů. Zajištěním 

bezpečnosti a pověřením důvěryhodných osob se zvýší úspěšnost sběru. 

 

Doporučený způsob sběru pro žáky, studenty, učitele i další účastníky: 

A) Předáním třídním učitelům, kteří předají odpovědné osobě 

ve sborovně apod. 

B) Osobním předáním pověřenému učiteli nebo osobě 

ve sborovně apod. 

 

 Rozměry boxu jsou 25 x 39 x 24 cm. 

 

Do boxu se v průměru vejde 100 kusů mobilních telefonů 

včetně dalšího příslušenství, viz bod 3. 
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3. Předání mobilních telefonů a příslušenství 

 Do boxů můžete odevzdávat všechny staré, nepotřebné mobilní a tzv. chytré telefony (není třeba 

řešit, jestli je mobil funkční nebo nefunkční). 

 Dále je možné odevzdat mobilní příslušenství: nabíječky, kabely a tablety (ty se nijak 

nezapočítávají do počtu sebraných mobilních telefonů). 

 

4. Délka sběru 

 Sbírat mobilní telefony a objednávat svozy nádob je možné průběžně ve školním roce. 

Doporučujeme ale objednávky svozu směřovat k nejbližší sběrové kampani, kdy je možné zapojit 

se do soutěže o ceny. 

 

5. Odvoz boxu a jeho příprava 

 Jakmile bude sběr z vaší strany ukončen, objednejte si odvoz na www.recyklohrani.cz. 

 Do boxu vložte jednoduché čestné prohlášení o počtu telefonů ve sběrném boxu (dostupný též 

v sekci „ke stažení“ na www.recyklohrani.cz).  

 Obsah boxu zajistěte proti pohybu „zmuchlaným papírem/igelitem apod. 

 Pro odvoz je potřebné sběrný box obalit fólií nebo vložit do igelitového pytle (např. pytle 

na odpadky) a přelepit ho lepicí páskou, viz ilustrační obrázek níže. Je to důležité z důvodu 

kompaktnosti, aby se box neponičil a obsah boxu nevysypal. 

 V případě, že nasbíráte větší množství mobilů a příslušenství, než se vejde do boxu, můžete navíc 

použít jakoukoliv kartonovou krabici a opět ji přelepit lepicí páskou. 

 

 

 

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