
 

 
Úplné praktické a bezpečnostní instrukce  

pro sběr použitých baterií ve školách  
(určeno pro pedagogy a pracovníky škol angažovaných v projektu  

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět) 
 
Které baterie mohou být sbírány?  
 

ANO:  

• Většina typů 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.  

 

NE:  

• Rezavé, rozbité nebo tekoucí/lepkavé 
baterie  

• baterie nafouklé (LiPol či jiné) 

• 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 a nové nepoužité 
baterie  

• Baterie těžší než 1 kg  
 

 

Jaká jsou základní bezpečnostní pravidla?  
 

• Sbírejte pouze typy baterií popsané a zobrazené na fotografii v části označené „ANO“.  

• V případě výskytu baterií popsaných a zobrazených v části „NE“ zabalte tyto baterie do 
bublinkové folie a kontaktujte pracovníky odborné organizace ECOBAT, aby vám poradili, 
jak s takovými bateriemi dále naložit.  

• Používejte jen sběrné boxy dodávané v rámci projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět 
nebo přímo společností ECOBAT. 

• Zamezte skladování většího množství baterií ve vaší škole. Jsme schopni zajistit častější 
svozy baterií po menších dávkách. 

• Použité baterie nepoužívejte k výuce a zamezte, aby s nimi bylo jakýmkoliv způsobem 
manipulováno. 
 



 

 
 
 

• Baterie skladujte vždy na suchém místě (v žádném případě na dvorku nebo zahradě) a 
neskladujte je v těsné blízkosti topení (kamna, krb, radiátory).  

• V případě žáků mateřských škol přijímejte baterie pouze od jejich rodičů nebo dospělých 
doprovázejících osob.    

 

 

Jak postupovat v případě mimořádné situace 

 

Pokud vaše pokožka přijde do kontaktu s tekoucí nebo rezavou baterií, bezodkladně si místo omyjte 
mýdlem a vodou.  

Pokud by došlo ke spolknutí baterie, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc na oddělení urgentního 
příjmu. Až do výsledku rentgenového vyšetření na přítomnost baterie nedovolte dítěti jíst ani pít. 
Máte-li ještě obal od baterie nebo zařízení, z něhož baterie pochází, vezměte je s sebou, abyste lékařům 
umožnili identifikovat typ baterie a její chemické složení.         

Pokud by omylem a v rozporu s těmito instrukcemi došlo k příjmu některých speciálních průmyslových 
baterií, mohlo by při jejich skladování dojít k jejich zahřátí či zkratování. V takovém případě přemístěte 
box mimo uzavřenou místnost a zasypte pískem. Pro hašení použijte práškového hasicího přístroje. 

Zajištění informovanosti  

Seznamte s Úplnými praktickými a bezpečnostní instrukcemi (část A) všechny pedagogy 
či pracovníky, kteří jsou angažováni ve školním sběru baterií.   

Seznamte se základními instrukcemi (část B) vhodnou formou všechny žáky, studenty, jejich rodiče 
či zákonné zástupce. 

 

Kontaktní údaje:  
 
 
ECOBAT s.r.o., Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6 (odborný garant zpětného odběru baterií) 
E-mail:  ecobat@ecobat.cz 
Telefon: 233 332 787 

 
Recyklohraní, o.p.s., Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6 (organizátor programu)  
E-mail:   info@recyklohrani.cz 
telefon:   739 280 887 

 

  



 

 
 

 
 

Základní instrukce pro sběr použitých baterií ve školách  
(určeno pro žáky, studenty, jejich rodiče či zákonné zástupce) 

 

Které baterie mohou být 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.  

 

 
 
 

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 a nové nepoužité baterie 

• Baterie těžší než 1 kg  
 
 
 
 
Jaká jsou základní bezpečnostní pravidla?  
 

• Sbírejte a do školy vracejte pouze baterie uvedené a zobrazené v části „ANO“. Ostatní typy 
baterií patří na sběrný dvůr.  

• V případě žáků mateřských škol mohou být baterie přijímány pouze od jejich rodičů či 
zákonných zástupců.    

• Baterie ve škole odkládejte pouze na místo určené a označené školou. 

 


