Praktické a bezpečnostní instrukce
pro sběr použitých baterií ve školách
(určeno pro učitele)
1) Které baterie jsou sbírány?
ANO:
9 Všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen, hraček, elektroniky,
dálkových ovladačů, hodin, budíků, zvonků, mp3 přehrávačů, mobilních telefonů a pod.),
9 Velikost: knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky,
ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg,
9 Baterie se musí svými rozměry vejít do otvoru ve sběrném boxu 9 x 5 cm.

NE:

♦ Rezavé, rozbité nebo tekoucí/lepkavé 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 a podobně),
♦ Plně nabité baterie,
♦ Baterie těžší než 1 kg.

2) Jaká jsou základní bezpečnostní pravidla?
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Nesbírejte rezavé, poškozené nebo tekoucí lepkavé baterie.
Sbírejte pouze typy baterií popsané výše a zobrazené na fotografii.
Nesbírejte nabité nebo nové baterie.
Zorganizujte odběr baterií od žáků/studentů tak, aby přinesené baterie přebíral a
kontroloval pověřený a dobře proškolený pedagog.
Baterie, které nesplňují výše uvedené podmínky, uložte do zvláštního obalu (např.
igelitový sáček), přelepte případné vyčnívající kontakty a informujte o jejich výskytu
Ecobat.
Nehrajte si nebo žádným způsobem nemanipulujte se sebranými bateriemi.
Baterie skladujte vždy na suchém místě (v žádném případě na dvorku nebo zahradě).
Baterie neskladujte v těsné blízkosti topení (kamna, krb, radiátory).
Pokud se dotknete tekoucí nebo rezavé baterie, ihned si omyjte ruce mýdlem a vodou.
Do sběrných boxů nevhazujte odpadky ani jiné věci.

3) Zajištění informovanosti
o Vyvěste „Pokyny pro sběr“ pro žáky/studenty do blízkosti sběrné nádoby na baterie.
o Vyvěste tyto praktické a bezpečnostní instrukce do sborovny a seznamte s nimi
pedagogický sbor a zaměstnance školy.
o Zajistěte, aby byli všichni žáci/studenti seznámeni s bezpečnostními instrukcemi.
o Zajistěte podání praktických a bezpečnostních informací na třídních schůzkách rodičům
žáků/studentů.
Kontaktní údaje :
adresa: ECOBAT , Soborská 1302, 160 00 Praha 6
E-mail: ecobat@ecobat.cz
telefon: 233 332 787
kontaktní osoba: Ing. Lenka Kvapilová

