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SOUTĚŽ VE SBĚRU PAPÍRU 
 
Soutěž pořádá KRPŠ prostřednictvím zaměstnanců školy. Sběr nám vykupuje společnost Napos, 
a.s..Výtěžek ze sběru jde na pokrytí stanovených cen pro vítěze sběrové soutěže a příspěvek KRPŠ. 
Ceny do soutěže se stanovují na každý rok s ohledem na výkupní ceny papíru od společnosti Napos. 
 
Termíny sběru 
V každém školním roce budeme pořádat 5 termínů sběru papíru, vždy po 2 měsících. Orientačně se                
termíny stanoví na první středu v měsíci říjnu, listopadu, únoru, dubnu a červnu. Přesné termíny sběru                
budou vždy v úvodu školního roku zveřejněny na www školy (stránka KRPŠ). 
 
Čas sběru papíru 
Kontejner s papírem se budeme snažit přistavit v odpoledních hodinách den před konáním sběru              
papíru. Přistavení kontejneru v tento čas je závislé na volné kapacitě kontejnerů společnosti Napos.  
Ve vyjímečných případech lze papír přivézt do školy i v tomto odpoledním termínu.  
Hlavní sběrový čas je v den konání sběru od 7:00 do 7:55 hod. V tento čas je zajištěna obsluha                   
sběrové soutěže. 
 
Způsob nahlašování množství odevzdaného papíru 
Při předávání sběru z technických důvodů nemůžeme zajistit převažování. Z tohoto důvodu je nutné              
vždy předem zvážit množství předávaného papíru. Apelujeme na svědomité a pečlivé vážení a             
nahlašování množství. Případné nesrovnalosti poškodí pouze Vaše děti v rámci nekorektní sběrové            
soutěže. V hlavním sběrovém čase se množství nahlásí přítomnému personálu (záznam do tabulky v              
NTB). Ve vyjímečných případech lze množství nahlásit pomocí zprávy v systému Edupage směřované             
k p.uč. Drábkovi (nikoliv TU). Veškeré údaje musí být vždy nahlášeny do pátku 12.00 hod v sběrovém                 
týdnu. Pozdější hlášení nebude zařazeno do sběrové soutěže. 
 
Sběr papíru mimo naši školu 
Ve sběrovém týdnu lze realizovat sběr papíru i prostřednictvím jiných společností. Je nutné předat              
doklad o množství papíru a získanou finanční částku p. uč. Drábkovi do pátku 12.00 hod. V tomto                 
případě omezujeme množství uvažovaného sběru do sběrové soutěže na 200 kg/osoba. V případě             
vyššího množství přijmeme uvedenou částku do rozpočtu KRPŠ, do sběrové soutěže ale započítáme             
limit 200 kg/osoba. 
 
Pravidla pro sbíraný papír od společnosti Napos 
Do sběru patří: Papír kancelářský, časopisy, noviny, letáky, knihy bez desek (svázáno  

provázkem, nebo v papírových krabicích) 
Do sběru nepatří: Obalový papír, kartony (mnohem nižší výkupní cena), obaly od potravin,  

spotřebního zboží, ubrousky,...) 
 
Ceny do soutěže 
Každý školní rok se budou vyhodnocovat 3 nejúspěšnější třídy a 10 jednotlivců. Do soutěže tříd se                
počítá průměr množství sběru na žáka třídy. Soutěž se bude uzavírat k 15. červnu. Jednotlivci obdrží                
od hlavního pořadatele do konce školního roku poukázky na sportovní vybavení od společnosti             
Decathlon. Třídy obdrží finanční částku na realizaci společné volnočasové aktivity. TU vítězných tříd si              
do 20. 6. vyzvednou u pokladníka KRPŠ stanovenou částku. Zážitkovou aktivitu třída realizuje v              
závěru školního roku či v začátku školního roku následujícího. Rozpočet na ceny do soutěže je závislý                
na výkupních cenách společnosti Napos. Každý rok bude rozpočet schvalovat sněm delegátů KRPŠ v              
rámci celkové rozvahy KRPŠ. Odsouhlasené ceny na daný školní rok budou zveřejněny na www školy               
(stránka KRPŠ). Na stránkách naleznete i průběžné výsledky soutěže jednotlivců i tříd. 
 
Propagace 
Týden před stanoveným termínem zveřejníme na www a FB upozornění na blížící se termín sběru a                
následně i upozornění na průběžné výsledky soutěže. 
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