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vyhlašují 11. ročník školní soutěže ve sběru tříděného papíru 

 

                                                                                          

Volá tapír, třiďte papír! 
V rámci dlouhodobé kampaně propagující třídění odpadu v Olomouci „Jakpak dopad 
odpad?“ 

Přihlásit se mohou olomoucké školy, vždy celá škola nebo její samostatné pracoviště.  
Počet kilogramů vybraného papíru se přepočítává na počet všech žáků přihlášené školy 
nebo jejího pracoviště. 

Termíny 
• vyhlášení: 10. září 2018 
• uzávěrka pro přihlášení škol 27. září 2018, e-mailem na: info@slunakov.cz. 
• ukončení 8. ročníku: 19. dubna 2019 
• vyhlášení výsledků: 1. 5. 2019 v rámci Ekojarmarku na Horním náměstí v Olomouci 

(Součást programu největšího ekologického festivalu v ČR pro veřejnost Ekologických 
dnů Olomouc) 

Výkupní cena  
Výkupní cena sběrového papíru se bude pohybovat v rozmezí 1,50–2,50 Kč/kg dle 
aktuální ceny na trhu 

Pro září 2018 platí výkupní cena 2 Kč/kg. Výkupní cena bude aktualizována (příp. 
zůstane stejná) pro každý další měsíc po dobu trvání soutěže vždy nejpozději do 15. 
dne daného měsíce. Místo zveřejnění aktuální ceny (a také další podrobností k soutěži) 
je na stránce www.slunakov.cz/aktivity-k-odpadum. Finanční příspěvek za vytříděný 
papír převedeme na konkrétní účet sdělený školou. 

Upřesnění pravidel svozu 
Do výsledného množství papíru v soutěži započítáme také kartonový papír. Podmínkou 
však je, že bude shromážděn odděleně. Pro kartonový papír bude platit tržní cena, která 
je nižší než aktuální výkupní cena ostatního sběrového papíru.  

TSMO, a.s. přistavují kontejnery pouze na adresu školy. Není tedy možné žádat o odvoz 
papíru z firem, které se ze zákona musí starat o třídění a odvoz papíru dle jiných 
pravidel. Soutěž je určena školním dětem z olomouckých mateřských, základních a 
středních škol. 



 

 
 

Objednávka svozu 
Objednání termínu probíhá pomocí on-line formuláře. https://www.tsmo.cz/sluzby-
firmam/objednavka-svozu-trideneho-papiru-pro-zakladni-skoly/ 
Pro lepší organizaci svozu papíru (i ve vašem zájmu) doporučujeme nahlásit dny 
přistavení a odvozu kontejneru s co největším možným předstihem. 

Odměny pro nejúspěšnější účastníky soutěže: 
• nejlepší základní škola dle průměru na žáka 8000 Kč  
• nejlepší mateřská škola dle průměru na žáka 5000 Kč 
Dále oceníme tzv. skokany, tedy školy, které budou mít nejvyšší % nárůst oproti 
průměru z posledních tří (příp. dvou) let 
• první skokan základní škola 6000 Kč 
• druhý skokan základní škola 5000 Kč 
• první skokan mateřskáškola 4000 Kč 
• druhý skokan mateřská škola 3000 Kč 

Pro koordinátory sběru a ekologické výchovy na každé přihlášené škole nabízíme 
odměnu 500 Kč. Vítězná škola bude navíc odměněna putovním pohárem, který bude 
řediteli slavnostně předán při vyhlášení na Ekojarmarku Ekologických dnů Olomouc i na 
pravidelném setkání ředitelů škol. V MŠ a na prvních stupních ZŠ nabízíme žákům 
propagační materiály ve vazbě na soutěž: omalovánky, stolní hru, pracovní sešit. 

Oceněn bude nejlepší sběrač v rámci celé soutěže (jízdní kolo), a pět nejlepších tříd, 
které odevzdají nejvíce papíru ze všech zúčastněných škol budou moci absolvovat 
program na Sluňákově, nebo navštívit Lanové centrum PROUD, Centrum Semafor, ZOO 
Olomouc nebo olomoucký Aquaparku. Zúčastněné školy budou propagovány na 
internetových stránkách SmOl, TSMO, a.s. a Sluňákova.  

Kontakty: 
Další informace k organizaci soutěže 
Mgr. Jiří Popelka, Sluňákov, jiri.popelka@slunakov.cz, 585 388 206 
 
Informace ke svozu vytříděného papíru 
Josef Monič, TSMO, a.s., josef.monic@tsmo.cz, 603 577 956; 585 700 035 
 
Informace k obchodním podmínkám  
Ing. Radim Plachý, TSMO, a.s., radim.plachy@tsmo.cz, 603 192 596 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Jana Matzenauerová  Ing. Jiří Fryc   Mgr. Michal Bartoš, Ph.D. 
vedoucí oddělení OH a POP  TSMO, a.s.   ředitel Sluňákov, o.p.s. 
Odbor životního prostředí MMOl 
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Volá tapír, třiďte papír! 
V rámci dlouhodobé kampaně propagující třídění odpadu v Olomouci „Jakpak dopad 
odpad?“ 

Přihlásit se mohou olomoucké školy, vždy celá škola nebo její samostatné pracoviště.  
Počet kilogramů vybraného papíru se přepočítává na počet všech žáků přihlášené školy 
nebo jejího pracoviště. 

Termíny 
• vyhlášení: 10. září 2018 
• uzávěrka pro přihlášení škol 27. září 2018, e-mailem na: info@slunakov.cz. 
• ukončení 8. ročníku: 19. dubna 2019 
• vyhlášení výsledků: 1. 5. 2019 v rámci Ekojarmarku na Horním náměstí v Olomouci 

(Součást programu největšího ekologického festivalu v ČR pro veřejnost Ekologických 
dnů Olomouc) 

Výkupní cena  
Výkupní cena sběrového papíru se bude pohybovat v rozmezí 1,50–2,50 Kč/kg dle 
aktuální ceny na trhu 

Pro září 2018 platí výkupní cena 2 Kč/kg. Výkupní cena bude aktualizována (příp. 
zůstane stejná) pro každý další měsíc po dobu trvání soutěže vždy nejpozději do 15. 
dne daného měsíce. Místo zveřejnění aktuální ceny (a také další podrobností k soutěži) 
je na stránce www.slunakov.cz/aktivity-k-odpadum. Finanční příspěvek za vytříděný 
papír převedeme na konkrétní účet sdělený školou. 

Upřesnění pravidel svozu 
Do výsledného množství papíru v soutěži započítáme také kartonový papír. Podmínkou 
však je, že bude shromážděn odděleně. Pro kartonový papír bude platit tržní cena, která 
je nižší než aktuální výkupní cena ostatního sběrového papíru.  

TSMO, a.s. přistavují kontejnery pouze na adresu školy. Není tedy možné žádat o odvoz 
papíru z firem, které se ze zákona musí starat o třídění a odvoz papíru dle jiných 
pravidel. Soutěž je určena školním dětem z olomouckých mateřských, základních a 
středních škol. 



 

 
 

Objednávka svozu 
Objednání termínu probíhá pomocí on-line formuláře. https://www.tsmo.cz/sluzby-
firmam/objednavka-svozu-trideneho-papiru-pro-zakladni-skoly/ 
Pro lepší organizaci svozu papíru (i ve vašem zájmu) doporučujeme nahlásit dny 
přistavení a odvozu kontejneru s co největším možným předstihem. 

Odměny pro nejúspěšnější účastníky soutěže: 
• nejlepší základní škola dle průměru na žáka 8000 Kč  
• nejlepší mateřská škola dle průměru na žáka 5000 Kč 
Dále oceníme tzv. skokany, tedy školy, které budou mít nejvyšší % nárůst oproti 
průměru z posledních tří (příp. dvou) let 
• první skokan základní škola 6000 Kč 
• druhý skokan základní škola 5000 Kč 
• první skokan mateřskáškola 4000 Kč 
• druhý skokan mateřská škola 3000 Kč 

Pro koordinátory sběru a ekologické výchovy na každé přihlášené škole nabízíme 
odměnu 500 Kč. Vítězná škola bude navíc odměněna putovním pohárem, který bude 
řediteli slavnostně předán při vyhlášení na Ekojarmarku Ekologických dnů Olomouc i na 
pravidelném setkání ředitelů škol. V MŠ a na prvních stupních ZŠ nabízíme žákům 
propagační materiály ve vazbě na soutěž: omalovánky, stolní hru, pracovní sešit. 

Oceněn bude nejlepší sběrač v rámci celé soutěže (jízdní kolo), a pět nejlepších tříd, 
které odevzdají nejvíce papíru ze všech zúčastněných škol budou moci absolvovat 
program na Sluňákově, nebo navštívit Lanové centrum PROUD, Centrum Semafor, ZOO 
Olomouc nebo olomoucký Aquaparku. Zúčastněné školy budou propagovány na 
internetových stránkách SmOl, TSMO, a.s. a Sluňákova.  

Kontakty: 
Další informace k organizaci soutěže 
Mgr. Jiří Popelka, Sluňákov, jiri.popelka@slunakov.cz, 585 388 206 
 
Informace ke svozu vytříděného papíru 
Josef Monič, TSMO, a.s., josef.monic@tsmo.cz, 603 577 956; 585 700 035 
 
Informace k obchodním podmínkám  
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které odevzdají nejvíce papíru ze všech zúčastněných škol budou moci absolvovat 
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Olomouc nebo olomoucký Aquaparku. Zúčastněné školy budou propagovány na 
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Informace k obchodním podmínkám  
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vyhlašují 11. ročník školní soutěže ve sběru tříděného papíru 

 

                                                                                          

Volá tapír, třiďte papír! 
V rámci dlouhodobé kampaně propagující třídění odpadu v Olomouci „Jakpak dopad 
odpad?“ 

Přihlásit se mohou olomoucké školy, vždy celá škola nebo její samostatné pracoviště.  
Počet kilogramů vybraného papíru se přepočítává na počet všech žáků přihlášené školy 
nebo jejího pracoviště. 

Termíny 
• vyhlášení: 10. září 2018 
• uzávěrka pro přihlášení škol 27. září 2018, e-mailem na: info@slunakov.cz. 
• ukončení 8. ročníku: 19. dubna 2019 
• vyhlášení výsledků: 1. 5. 2019 v rámci Ekojarmarku na Horním náměstí v Olomouci 

(Součást programu největšího ekologického festivalu v ČR pro veřejnost Ekologických 
dnů Olomouc) 

Výkupní cena  
Výkupní cena sběrového papíru se bude pohybovat v rozmezí 1,50–2,50 Kč/kg dle 
aktuální ceny na trhu 

Pro září 2018 platí výkupní cena 2 Kč/kg. Výkupní cena bude aktualizována (příp. 
zůstane stejná) pro každý další měsíc po dobu trvání soutěže vždy nejpozději do 15. 
dne daného měsíce. Místo zveřejnění aktuální ceny (a také další podrobností k soutěži) 
je na stránce www.slunakov.cz/aktivity-k-odpadum. Finanční příspěvek za vytříděný 
papír převedeme na konkrétní účet sdělený školou. 

Upřesnění pravidel svozu 
Do výsledného množství papíru v soutěži započítáme také kartonový papír. Podmínkou 
však je, že bude shromážděn odděleně. Pro kartonový papír bude platit tržní cena, která 
je nižší než aktuální výkupní cena ostatního sběrového papíru.  

TSMO, a.s. přistavují kontejnery pouze na adresu školy. Není tedy možné žádat o odvoz 
papíru z firem, které se ze zákona musí starat o třídění a odvoz papíru dle jiných 
pravidel. Soutěž je určena školním dětem z olomouckých mateřských, základních a 
středních škol. 



 

 
 

Objednávka svozu 
Objednání termínu probíhá pomocí on-line formuláře. https://www.tsmo.cz/sluzby-
firmam/objednavka-svozu-trideneho-papiru-pro-zakladni-skoly/ 
Pro lepší organizaci svozu papíru (i ve vašem zájmu) doporučujeme nahlásit dny 
přistavení a odvozu kontejneru s co největším možným předstihem. 

Odměny pro nejúspěšnější účastníky soutěže: 
• nejlepší základní škola dle průměru na žáka 8000 Kč  
• nejlepší mateřská škola dle průměru na žáka 5000 Kč 
Dále oceníme tzv. skokany, tedy školy, které budou mít nejvyšší % nárůst oproti 
průměru z posledních tří (příp. dvou) let 
• první skokan základní škola 6000 Kč 
• druhý skokan základní škola 5000 Kč 
• první skokan mateřskáškola 4000 Kč 
• druhý skokan mateřská škola 3000 Kč 

Pro koordinátory sběru a ekologické výchovy na každé přihlášené škole nabízíme 
odměnu 500 Kč. Vítězná škola bude navíc odměněna putovním pohárem, který bude 
řediteli slavnostně předán při vyhlášení na Ekojarmarku Ekologických dnů Olomouc i na 
pravidelném setkání ředitelů škol. V MŠ a na prvních stupních ZŠ nabízíme žákům 
propagační materiály ve vazbě na soutěž: omalovánky, stolní hru, pracovní sešit. 

Oceněn bude nejlepší sběrač v rámci celé soutěže (jízdní kolo), a pět nejlepších tříd, 
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Olomouc nebo olomoucký Aquaparku. Zúčastněné školy budou propagovány na 
internetových stránkách SmOl, TSMO, a.s. a Sluňákova.  

Kontakty: 
Další informace k organizaci soutěže 
Mgr. Jiří Popelka, Sluňákov, jiri.popelka@slunakov.cz, 585 388 206 
 
Informace ke svozu vytříděného papíru 
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