
RECYKLOHRANÍ  

Naše škola se v roce 2010 zapojila do programu RECYKLOHRANÍ. 

 
Díky Recyklohraní ušet řila naše škola životnímu prost ředí 

řadu surovin. 
 Program Recyklohraní nejenže vzd ělává a motivuje naše žáky v oblasti ekologie, ale p řináší 

také možnost p římo p řisp ět k ochran ě životního prost ředí. Žáci i škola samotná v rámci 

projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé spot řebiče.  Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik 

elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušet řili životnímu 

prost ředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci sklen íkových plyn ů nebo nebezpe čného 

odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové spo lečnosti ASEKOL, která pro nás zajiš ťuje 

sběr a recyklaci vyt říděných elektroza řízení. Letos poprvé jsme získali certifikát vypovíd ající 

nejen o p řínosech t řídění televizí a po čítačových monitor ů, ale také o významu sb ěru drobných 

spot řebičů.  

Loni jsme odevzdali k recyklaci 21 televizí, 9 monitorů a 221 kg drobného 
elektra. 

Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a nově také drobných 

spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru, dopravy 

a ekologického zpracování či likvidace. Výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, 

surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu.  

 

Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje 

moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke 

snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 

392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí. Výsledek 

studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný 

pozitivní dopad na životní prostředí. 

Díky žákům naší školy jsme získali Certifikát Environmentálního vyúčtování společnosti 
ASEKOL.  

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že naše škola a žáci 

v loňském roce vytřídili 21 televizí, 9 monitorů a 221 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 9,91 

MWh elektřiny, 468,81 litrů ropy, 43,96 m3 vody a 0,40 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili 

emise skleníkových plynů o 2,21 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 8,69 tun“. 

 

 Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových 

plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to 

impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, 

zaslouží obrovský dík. 

 
Ráda bych touto cestou poděkovala třídě 1.B, kterou navštěvuje žákyně BARBORA MAISELOVÁ, 

s jejíž pomocí se třída 1.B zasloužila o největší počet nasbíraných vybitých baterií. Naše škola, 

v rámci programu Recyklohraní, spolupracuje ještě se společností EKOBAT, která se zabývá 

recyklací právě již zmiňovaných baterií.  



                                                                           Toto sd ělení jsme obdrželi od spole čnosti 
EKOBAT. To je skv ělé! Nezdá 
se Vám? 

Do dnešního 
dne se naší 
škole poda řilo 
nasbírat 
celkem 599 kg 
baterií.  

Za program RECYKLOHRANÍ   - Mgr. Dagmar Burešová 

 

 

 

 

 

 


