Praktické a bezpečnostní instrukce
pro sběr použitých elektrozařízení
(určeno pro učitele)
1) Která elektrozařízení jsou sbírána?
ANO:
 všechna drobná elektrozařízení, kde zdrojem energie jsou baterie, akumulátory nebo jsou
napájeny elektřinou ze sítě a nespadají do kategorie velkých spotřebičů; to znamená, že se
vejdou do sběrné popelnice
 např.: rádia, mp3 přehrávače, diskmany, walkmany, kalkulačky, telefony, drobné
počítačové vybavení, elektrické hračky, hudební nástroje a další…,
 všechna elektrozařízení musí být kompletní.

POUZE Z MAJETKU ŠKOLY:
 výměna kuchyně, kanceláře atp.
 velká bílá technika – ledničky, mrazáky, myčky, trouby
 velké samo stojné kopírky, televizory, PC monitory

NE:
 velká elektrozařízení (samo stojné kopírky, pračky, myčky, ledničky, mrazničky, sporáky…);
obecně elektrozařízení, která se nevejdou do sběrné popelnice a nejsou z majetku školy
 nekompletní (demontovaná) elektrozařízení,
 televize a počítačové monitory,
 zářivky a úsporné žárovky,
 baterie a akumulátory (tyto vkládejte do speciálních boxů na sběr baterií a akumulátorů).

2) Jaká jsou základní bezpečnostní pravidla?






Sbírejte pouze výše popsané drobné elektrozařízení.
Nedemontujte sebraná elektrozařízení.
Elektrozařízení skladujte vždy na suchém místě (v žádném případě na dvorku nebo
zahradě).
Elektrozařízení neskladujte v těsné blízkosti topení (kamna, krb, radiátory).
Do sběrných boxů nevhazujte odpadky ani jiné věci.

3) Zajištění informovanosti





Vyvěste „Pokyny pro sběr“ pro žáky/studenty do blízkosti sběrné nádoby na
elektrozařízení.
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.

4) Označování a svoz elektrozařízení





Svoz elektrozařízení objednávejte na www.recyklohrani.cz.
Před odvozem označte jutový pytel názvem školy a jejím IČ.
Sváží se jen elektrozařízení umístěné v jutovém pytli.
Jako potvrzení o provedení svozu slouží kopie Objednávky – Dodacího listu, kterou Vám při
odvozu ponechá potvrzenou řidič dopravce nebo potvrzený Dodací list zaslaný
elektronicky ve formátu PDF na emailovou adresu kontaktní osoby školy.

POZOR, pokud k Vám přijede dopravce a jutový pytel nebude naplněn alespoň z 90 % nebo nebude
označen štítkem s názvem školy a IČ , nemusí být odvoz uskutečněn. Zároveň se vystavujete riziku
udělení pokuty ve výši 500 bodů z Vašeho herního účtu za marný výjezd.

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

