











Vážení rodiče, milí žáci,
v průběhu podzimních měsíců jsme ve škole zdokonalili způsob třídění odpadů. Kromě již tradičního
sběru papíru, který se koná jednou ročně a plastů, které sbíráme průběžně, jsme přidali kontejnery na
hliník, Tetra Paky a drobný elektroodpad.
Cílem naší snahy je nutnost nabádat novou nastupující generaci ke svědomitému třídění odpadů,
protože dopad lehkomyslného jednání a ignorace tohoto závažného problému má velmi negativní vliv na
naši přírodu a člověka. Jako odstrašující příklad můžou sloužit následující údaje:
Příklady doby rozkladu odpadu:
- plechovka
5 – 15 let
- list papíru
2 – 5 měsíců
- krabice od mléka
6 – 10 let
- ohryzek jablka
až 20 dní
- pomerančová kůra
až 1 rok
- nedopalek cigarety
10 – 20 let
- plastový kelímek
50 – 80 let
- igelitová taška
20 – 30 let
- PET láhev nebo alobal
100let
V souvislosti s našimi plány Vám poskytujeme další užitečné informace, jak správně třídit jednotlivé
druhy odpadů a kam je ve škole odevzdat.
Žlutý kontejner na plasty
Recyklovaný plast je důležitou obchodní komoditou. I zde se dbá na kvalitu, proto musí být plasty
nadále tříděny (např. vyhozené PET lahve jsou tříděny podle barev). Právě PET lahve jsou tahounem
plastů, některé další plasty končí jako palivo v cementárnách, jiné jsou také znovu používány.
Lahve by měly vždy být sešlápnuté a bez víčka, většinu plastových obalů bychom měly před vyhozením
vypláchnout čistou vodou.
Do žlutých kontejnerů patří:
sešlápnuté PET lahve, plastové lahve od mléka a mléčných nápojů
kelímky (od jogurtů, pomazánek, ale i krémů)
obaly od šamponů, sprchových gelů, tekutých mýdel
igelitové taška, mikrotenové a jiné sáčky
potravinové fólie (ne celofán)
plastové obaly od různého zboží (drogistického i potravinářského)
polystyren bílý (obalový) i tmavý (plastové nádobí, kelímky…)
plastové květináče
textilie ze 100% polyesteru
obaly od CD, DVD, VHS (včetně samotných nosičů)
pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech











Do žlutých kontejnerů nepatří:
molitan, guma, lino, použité pánské ochrany, plastové trubky
nádobky od léčiv
mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků
obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek
PVC (např. novodur)
pneumaticky, těsnění, žvýkačky
vícevrstvé obaly (např. nápojové kartony pokud to není přímo uvedeno na kontejneru)
koberce, předložky
obaly od nebezpečných chemikálií
Kontejnery s oranžovým víkem pro nápojové kartony
Nápojové kartony jsou obaly na bázi Tetra Pak. Krabice od džusů, mléka nebo jiných mléčných výrobků
vyhazujeme do oranžových kontejnerů. Existují dva druhy nápojových kartonů, první jsou určeny pro
trvanlivé výrobky a druhé pro pasterizované. Obal je složen z několika vrstev, z nichž papír dodává
obalu pevnost, polyethylen nepropouští vodu ani mikroorganismy a hliník zamezuje přístupu světla.
Papírová část obalu obvykle končí v papírně, kde je rozvlákněna a použita k výrobě papíru.
Zbylé materiály bývají spalovány nebo jsou z nich vyráběny přepravní palety či jiné výrobky. Existují
i speciální linky, které nápojové kartony rozdrtí a následně tepelně lisují do desek, jež jsou používány ve
stavebnictví.























Do kontejnerů na nápojové kartony patří:
krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, omáček, které je nutné před vhozením do kontejneru
sešlápnout
Do kontejnerů na nápojové kartony nepatří:
„měkké“ sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku
neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin
Kontejnery na hliníkový odpad
Hliník od železa rozeznáte magnetem (není magnetický). Hliník od plastu rozeznáte podle toho, že při
ohybu drží tvar.
Patří:
kovové obaly
plechovky od nápojů
hliníková víčka
hliníková plata od léčiv
alobalové fólie z potravin
Nepatří:
fólie spojené s papírem a plastem
hliník spojený s gumou
Sběrné boxy na drobné elektrozařízení a baterie
Patří:
drobná vysloužilá elektronika – kalkulačky, mobilní telefony, rádia
baterie
Nepatří:
zářivky
televize
monitory
ledničky, pračky, mrazničky
tonery
CD, videokazety
Mgr. Soňa Růžičková
Mgr. Jana Podešvová

