
CHRÁNÍME PŘÍRODU 
 

INFORMACE KE SBĚRŮM 
 

Ve školním roce 2018/2019 se naše škola již 14. rokem aktivně zapojuje do sběru a třídění 
surovin. Suroviny třídí jak žáci základní školy, tak i děti v mateřské škole. 
 
1. Sbírat se bude v ZŠ každý den po vyučování od 14,00 do 15,00 h a ve středu od 7,30 do 
8,00. Sběr vybírá a eviduje paní Křížková. 
 
2. Sbírá se:  

papír (novinový, časopisy a karton každý zvlášť) 
TETRAPAK (krabice od džusů, moštů, mléka atd.)  
PET lahve (SEŠLAPÁVAT a odevzdávat zavázané v igelitových 
pytlích – nevrací se) 
hliník 
tonery a náplně do tiskáren a kopírek 

Tyto uvedené suroviny se 
vybírají pouze v ZŠ. 
 

Vybité baterie a víčka od PET lahví (prosíme nevhazovat 
kovové zátky od piva) 

Tyto uvedené suroviny se 
vybírají v MŠ i ZŠ. 

 
V MŠ se víčka nemusí vážit, pouze průběžně odevzdávat v jednotlivých třídách, stejně jako 
se nebudou počítat vybité baterie. Obojí si zváží a spočítají před odevzdáním paní učitelky. 
 
3. Papír, TETRAPAK, PET lahve, hliník a tonery si i děti z MŠ sbírají na své jméno, evidenci 
vede paní Křížková. 
 
evidence: 10 kg vytříděného papíru, TETRAPACK 30 velkých nebo 60 malých krabiček, 100 
PET láhví - vypláchnutých, zmačknutých naplocho, víčka a hliník na kg, baterie a tonery na 
kusy 
 
4. Nejlepší sběrači z MŠ i ZŠ budou na konci školního roku odměněni věcnými cenami. Na 
základní škole budou vyhodnoceny i třídní kolektivy – odměna dort. 
 
5. Podaří-li se Vám získat i ostatní spoluobčany pro třídění, mohou odevzdávat odpad na 
jméno některého dítěte nebo na třídu také přímo v základní škole ve stanovené době. 
 
6. Výchovou dětí a za pomoci jejich rodinných příslušníků chceme vylepšit životní prostředí 
v obci a přitom získat i finanční prostředky na odměny pro žáky školy. 
 
Věříme, že naše snažení OPĚT podpoříte. 
 
          Za ZŠ a MŠ Olbramovice 
               Mgr. Věra Kutišová  

 

 


