
Soutěž sběrných surovin Tomeček 
se Sběráčkem surovináčkem

Vážené ředitelky, ředitelé, žáci, rodiče a přátelé škol,

jsme velmi rádi, že u Vás naše soutěž zanechala pozitivní ohlas a že jste se do ní opět zapojili v tak 
hojném počtu. Tento školní rok 2018/19 pro Vás chystáme již pátý ročník. 

Chceme Vás, Vaše žáky a jejich rodiny ještě víc motivovat k již tradiční a prospěšné věci jako je 
sběr starého papíru, protože papír není odpad, ale cenná surovina.

 Negativní dopady výroby papíru na životní prostředí jsou spojeny především s těžbou a spotřebou 
dřeva. Pro výrobu 1 tuny papíru jsou zapotřebí 2–3 tuny dřeva, což je přibližné množství dřeva 
získané z jednoho vzrostlého stromu. Je to jasný důkaz toho, že je opravdu důležité papír třídit, 

recyklovat a využívat jej jako druhotnou surovinu.

Děkujeme za to, že s námi myslíte na naši přírodu.

Sběrné suroviny Tomeček již několik let spolupracují při sběru papíru s velkým množstvím 
škol a školek z několika regionů.

Za školní rok 2016/2017 s 
námi spolupracovalo 67 
ZŠ a MŠ ze tří krajů.

Během průběhu soutěže jste nám tímto 
pomohli zpracovat za rok 2015 celkem 
739  tun a za rok 2016 celkem 788 tun 
vytříděného školního papírového sběru.

Děkujeme všem, co s námi spolupracují a přispívají tak k šetrnějšímu přístupu k přírodě.



Je nám velkým potěšením, že se s Vaší pomocí můžeme na této dobré věci podílet. 
Proto, abychom tuto snahu ocenili, plánujeme pro Vás již čtvrtý ročník soutěže:

Soutěž sběrných surovin Tomeček
se Sběráčkem surovináčkem.

 

Tato soutěž je vyhlášena každoročně jako bonus k dosavadnímu standardnímu hrazení 
celkového školního sběru a termínu úhrady. Navíc oceníme školy a školky hodnotnými 

cenami za to, že nasbírali největší množství sběrového papíru. Školy budou oceňovány ve 
dvou kategoriích.

V 1. kategorii dle průměru celkového nasbíraného množství na počet žáků.

V 2. kategorii dle celkového nasbíraného množství

Kategorie jsou nastaveny tak, aby bylo možné ocenit nejen školy s největším nasbíraným 
množstvím, ale i ty školy, které mají málo školáků, avšak v průměru na jejich počet 
nasbíraly nejvíce. 

V minulých ročnících byla ještě třetí kategorie pro samostatné školáky. Tuto kategorii jsme 
pro tento ročník soutěže vyřadili. Důvodem je fakt, že si školy přály ocenit školáky samy. 
Místo této kategorie jsme zbylé dvě navýšili cenově.

Školní sběr lze odevzdat přímo na naší provozovně v Přerově na Kojetínské ulici nebo 
během sběrové akce na dané škole. Rodiče při předání nedostanou peníze, ale obsluha 
jim vystaví potvrzení o převzetí pro školu, které pak bude platba provedena. Škola na 
konci termínu soutěže zašle údaje o počtu žáků studujících na dané škole.

Termín

Soutěž bude probíhat během období 1. září 2018 až 21. června 2019 (kdy se výsledky 
sečtou a vyhodnotí).



Cena

 1. kategorie

Pořadí Sběr papíru dle průměru celkového nasbíraného množství na počet žáků

1. místo Finanční odměna   7 000 Kč

2. místo Finanční odměna   3 000 Kč

3. místo

4. místo         

5. místo

Finanční odměna   2 000 Kč

Finanční odměna   1 500 Kč

Finanční odměna   1 000 Kč

  2. kategorie

Pořadí Sběr papíru dle celkového nasbíraného množství

1. místo Finanční odměna    7 000 Kč

2. místo Finanční odměna    3 000 Kč

3. místo

4. místo

5. místo

Finanční odměna    2 000 Kč

Finanční odměna    1 500 Kč

Finanční odměna    1 000 Kč

Přihlášení

Školy budou přihlášeny automaticky při sjednání termínu sběrové akce (přistavení konte-
jneru), kterou je nutno domluvit na telefonním kontaktu 581 209 280 nebo přímo u pana 
Tomečka na čísle 737 503 900.

Rovněž  mohou rodiče odevzdat sběr pro školu přímo na naší provozovně na Kojetínské 
ulici v Přerově. Tento druh odevzdání se bude započítávat platbou pro školu i do soutěže.

Druh sběru na školách

 Smíšený papír (noviny, časopisy, letáky, knihy, sešity a lepenka)Uhradí se vždy po sběrové 
akci podle aktuálního ceníku. Vítězné školy odměníme podle umístění. Školám předáme 
cenu osobně.



Vítězné školy odměníme podle umístění. 

Cíl

Hlavním cílem této soutěže je podpořit zájem školáků, předškoláků, rodičů a přátel škol o 
šetření naší přírody a využívání papíru a jiných surovin jako surovin druhotných a ne jako 
odpadu.

Platby

Platby za klasický sběr budou školám placeny složenkou či na účet uvedené banky
s platností do 30 dnů, po ukončení každého objednaného sběrového termínu.

Kontakt:

pevná linka: 581 209 280
pan Tomeček: 731 580 037
web: www.suroviny-prerov.cz
email: tomecek.martin@gmail.com

S přáním dobré spolupráce a se srdečným pozdravem
Sběrné suroviny Tomeček 


