Základní škola Praha 10 – Hostivař, Hornoměcholupská 873, 102 00

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
Směrnice k nakládání s odpady
Pořadové číslo - číslo jednací:

48-POR/35/2007

Zpracoval:

Mgr. Jiří Doutnáč, ředitel školy

Schválil:

Mgr. Jiří Doutnáč, ředitel školy

Směrnice nabývá platnosti ode dne:
01.01.2008
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást
tohoto předpisu.

1. Účel směrnice
Účelem této směrnice je v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů popsat zajištění nakládání s odpady vznikajícími při všech činnostech
v Základní škole Praha 10, Hornoměcholupská 873 (dále jen organizace).

2. Rozsah platnosti
Tato směrnice popisuje činnost pracovníků při zajištění nakládání s odpady od jejich vzniku
přes skladování až ke konečné likvidaci a je závazná pro všechny pracovníky školy.

3. Odpovědnost a spolupráce
Odpovědnost a spolupráce vyplývá z textu. Odpovědnou osobou je školník.

4. Definice
Odpad je movitá věc, která se pro organizaci stala nepotřebnou a zbavuje se jí s úmyslem ji
odložit.
Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností definovaných
zákonem (např. hořlavost, výbušnost, toxicita apod.).
Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, třídění, přeprava a doprava, skladování,
využívání a zneškodňování.
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5. Všeobecná ustanovení
Všichni pracovníci, jejichž činností odpady vznikají, jsou povinni zajistit důsledné třídění
odpadů, jejich ekologicky nezávadné zneškodnění nebo hospodárné využití.
Odpady musí být ukládány pouze na vyhrazená místa do k tomu určených nádob nebo
kontejnerů. Kontejnery a nádoby určené pro skladování nebezpečných odpadů musí být řádně
označeny. V organizaci lze za nebezpečné odpady považovat použité baterie – nádoba pro
uložení tohoto odpadu je umístěna v přízemí budovy.
Jakákoliv manipulace při nakládání s odpady musí být prováděna v souladu s hygienickými,
vodohospodářskými a bezpečnostními předpisy.

6. Nakládání s jednotlivými druhy odpadů
Použitý nezamaštěný papír, kartony a kancelářský papír (papír a lepenka). Tento odpad
je shromažďován v nádobách, které jsou umístěné na chodbách. Sběrová místnost je umístěna
v 1. patře správního pavilonu u vchodu do školní jídelny. Do této místnosti ukládají tento
odpad pracovnice pro úklid, popř. další pracovníci, které k této činnosti pověří ředitel školy.
Tento druh odpadu ze školní jídelny je umístěn v oddělených prostorách školní jídelny
(místnost mezi vchody do školní kuchyně na rampě). Tento druh odpadu je 2 x ročně
centrálně odvážen.
Sklo a plasty. Nádoby na tříděné plasty a sklo jsou umístěny na rohu ulice Hornoměcholupská a Kunická, popř. v areálu školy.

Plasty
Do žlutých nádob můžete odhodit:

Do nádob nevhazujte:

PET láhve od nápojů

novodurové trubky

kelímky, sáčky, fólie, polystyrén

PVC

výrobky a obaly z plastů

obaly od nebezpečných látek
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