
SBĚR – ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 
 

CO SBÍRÁME PRAVIDELNĚ: 
 

BUDOVA V REVOLUČNÍ ULICI -   BATERIE 
- KAŽDÉ ÚTERÝ 7,25- 7,45 HOD. 
- VYBÍRÁ ŠKOLNICE  

 
BUDOVA NA NÁMĚSTÍ 1. MÁJE – BATERIE, MALÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE 

-   KAŽDÉ ÚTERÝ 7,25 – 7,45 HOD. 
-   VYBÍRÁ ŠKOLNÍK  

BUDOVA VE ŠKOLNÍ ULICI – BATERIE, MALÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE 
-   KAŽDÉ ÚTERÝ 7,35 – 7,55 HOD. 

                                                     -      VYBÍRÁ ŠKOLNÍK 
 
!!!Prosíme k bateriím přiložte lístek, na kterém bude uvedeno  jméno a příjmení, třída  a 
počet přinesených baterií.  
 
 

SBĚR PAPÍRU: 
3 x ročně (stejným způsobem jako na jaře 2019, kontejner umístěný v určené 
dny na dvoře v Revoluční a Školní ulici) 
1. termín - LISTOPAD – první polovina (datum bude upřesněn) 

ostatní termíny budou upřesněny 
 

 
Které baterie jsou sbírány?  
 ANO   

  Všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen, hraček, elektroniky, 
dálkových ovladačů, hodin, budíků, zvonků, mp3 přehrávačů, mobilních telefonů 
apod.)  

 Velikost: knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké 
monočlánky, ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg  

 Baterie se musí svými rozměry vejít do otvoru ve sběrném boxu  
  
NE  

 Rezavé, rozbité nebo tekoucí baterie  
 Autobaterie a jiné baterie s tekutým elektrolytem  
 Baterie nebo akumulátory z průmyslových podniků, kde např. pracují rodiče 

žáků/studentů (takové baterie nemají obvykle komerční nálepku, mohou z nich 
vyčnívat kontaktní drátky apod.)  

 Plně nabité baterie  
 Baterie těžší než 1 kg  

  
 
 



 
SBĚR VYSLOUŽILÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ +  

pouze budova na náměstí (každé úterý – V. Povýšilová)  
CO VYBÍRÁME: 
Veškerá použitá drobná elektrozařízení, kde zdrojem energie jsou baterie, 
akumulátory nebo jsou napájeny elektřinou ze sítě a svým rozměrem se 

vejdou do sběrné nádoby. 
Spotřební elektronika: rádia, radiobudíky, DVD přehrávače, 
MP3 přehrávače, walkmany, hifi věže, discmany, videokamery, 
fotoaparáty, elektronické chůvičky, domácí meteostanice… 

IT elektronika: součásti počítačů (klávesnice, myši, zdroje…), 
PDA, GPS, kalkulačky, telefony, mobily, záznamníky… 

Domácí spotřebiče: rychlovarné konvice, žehličky, fény, 
holicí strojky, topinkovače, váhy, mlýnky… 

Elektronické hračky: autíčka na dálkové ovládání, herní konzole, 
digitální hry… 

!!!! CO NEVYBÍRÁME: 
Úsporné žárovky a zářivky 

Televizory a počítačové monitory 

Elektrozařízení větších rozměrů 

 

!!!SBĚR TONERŮ OD TOHOTO ŠKOLNÍHO ROKU JIŽ NEBUDE!!! 


