
Společnost  ve spoluprácis městem 
 

vyhlašují16. ročník soutěže pod názvem 
 

„SOUTĚŽÍME S TŘÍDÍLKEM“ 
ve sběru PAPÍRU pro školní rok 2020/ 2021 

Cílem soutěže je co nejvíce papíru předat k dalšímu využití a tak šetřit přírodní zdroje a energii 
potřebnou na výrobu nového papíru. 

- pro mateřské, základní a speciální školy na území  
PRO KOHO JE SOUTĚŽ URČENA: 

Svazku obcí pro komunální služby (okres Třebíč). 

- Termín zahájení:   1. 9. 2020 
ČASOVÝ ROZVRH:   

- Termín uzávěrky:   31. 5. 2021 
- Termín vyhlášení výsledků:  do 14. 6. 2021 
- Termín předání odměn:  do 23. 6. 2021 
- Do soutěže je možné se přihlásit v průběhu celého školního roku. 

 úkolem školy je po dobu soutěže nasbírat co největší množství papíru a předat ho k dalšímu 
využití 

CÍLE A PODMÍNKY SOUTĚŽE: 

 jedná se o papír: 
- noviny, časopisy a letáky 
- ostatní (kancelářský papír, možno i skartovaný) 
- kartony (do 25% celkového množství) 

 jednotlivé druhy papíru musí být svázány do balíků nebo uloženy do krabic 
 papír nesmí být mokrý nebo jinak znečištěný 
 zvážené množství bude průběžně evidováno 
 soutěž bude hodnocena podle dvou kritérií: 

1. podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka 
2.  podle celkového množství papíru 

 výkupní cena jestanovena na 0,50,- Kč/ kg

 platba bude 1x měsíčně zaslána na účet školy uvedený v přihlášce nebo vyplacena 
v hotovosti v kanceláři společnosti ESKO-T.Při vyplácení v hotovosti si zástupce školy 
vyzvedne platbu v kanceláři společnosti ESKO-T s.r.o. vždy 10. v měsíci od 8 do 14 hodin, 
na základě vážních lístků vystavených na dotřiďovací lince. V případě, že datum připadne na 
sobotu nebo neděli, lze platbu vyzvednout vždy po telefonické domluvě na bezplatné lince 
800 100 879 – Yvetta Nikrmajerová 

, ESKO-T s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu 
ceny během soutěže dle změny výkupní ceny na trhu 

 průběžná evidence a výsledky soutěže budou zveřejněny na www.esko-t.cz 
 na telefonickou objednávku zástupcem školy bude v dohodnutém termínu 

bezplatněpřistaven nákladní automobil s osádkou 

http://www.esko-t.cz/�


 kontakt na dispečink pro přistavení automobilu – Pavlína Kašpárková -734 603 104, 
p.kasparkova@esko-t.cz 

 papír nebude svezen bez vyplněných dokumentů viz příloha tohoto e-mailu (Informace o 
odpadu + průvodka odpadu) 

 

 

HODNOCENÍ A SYSTÉM ODMĚN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- on-line formulář na webových stránkách 

JAK SE PŘIHLÁSIT: 

- vyplňte přihlášku a odešlete ji e-mailem: v.lexova@esko-t.cz 
www.esko-t.cz 

- poštou na adresu: ESKO-T s.r.o., Hrotovická 232, 674 01 Třebíč 
- přihláška je platná vždy na daný školní rok 
- u přihlášek zaslaných e-mailem nebo on-line vždy automaticky potvrzujeme přijetí 
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PAPÍR- MATEŘSKÉ ŠKOLY 

     
Kategorie podle množství papíru 

v přepočtu na jednoho žáka  Kategorie podle celkového 
množství papíru 

pořadí finanční odměna    pořadí finanční odměna 
1. 5 000 Kč  1. 5 000 Kč 
2. 4 000 Kč  
3. 3 000 Kč  
4. 2 000 Kč  
5. 1 000 Kč  

     

PAPÍR- ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

     
Kategorie podle množství papíru 

v přepočtu na jednoho žáka  Kategorie podle celkového 
množství papíru 

pořadí finanční odměna  pořadí finanční odměna 

1. 5 000 Kč  1. 5 000 Kč 

2. 4 000 Kč  
3. 3 000 Kč  
4. 2 000 Kč  
5. 1 000 Kč  

mailto:p.kasparkova@esko-t.cz�
http://www.esko-t.cz/�


 
VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ - TŘÍDÍLEK TVOŘÍ 

 
Cílem soutěže je naučit děti nevytvářet zbytečně odpady, ale spíše se zamyslet nad 
problematikou odpadového hospodářství a přijít s novými nápady a možnostmi při tvoření 
jednotlivých úkolů. Kreativita je u jednotlivých úkolů vítána. 
 
 
 
 

 
 

- Termín zahájení: 1. 10. 2020 
ČASOVÝ ROZVRH: 

- Termín uzávěrky: 31. 5. 2021 
- Termín vyhlášení výsledků: do 11. 6. 2021 
- Termín předání odměn: do 25. 6. 2021 
 
 
 

Do soutěže se mohou přihlásit mateřské školy, základní a speciální školy z regionu nebo 
jednotlivé třídy, které mají sídlo v obci či městě, které je členem Svazku obcí pro komunální 
služby.Do soutěže je možné se přihlásit v průběhu celého školního roku 2020/2021. 

PRAVIDLA SOUTĚŽE: 

 
 

 
PRŮBĚH SOUTĚŽE: 

 úkolem soutěžících je vypracovat min. jeden ze 4 jednoduchých úkolů. Je možné splnit 
jeden úkol nebo všechny čtyři během školního roku 2020/2021 

 úkol je třeba splnit v daném časovém termínu, dle pokynů u jednotlivých úkolů 
 soutěž bude hodnocena podle kritérií:   

1. grafické zpracování 
2. splnění všech povinností v úkolu 



3. inovace a originalita v řešení 
 soutěž má dvě kategorie – Mateřské školy a Základní školy 
 grafické zpracování necháme na Vás 
 dodržujte prosím časové harmonogramy u jednotlivých úkolů 
 svoje dílo vyfotografujte nebo naskenujte a zasílejte v elektronické podobě 
 každá škola, která se zúčastní úkolu a předá kompletně vypracovanou zprávu, obdrží 

100 bodů 
 průběžná evidence a výsledky soutěže budou zveřejněny na www.esko-t.cz 

 
 
 

 

 
HODNOCENÍ A SYSTÉM ODMĚN: 

Po termínu uzávěrky budou vyhodnoceny z každé kategorie (mateřské školy, základní školy) 3 
nejlepší školy nebo třídy, které budou odměněny. Každá škola, která se zúčastní a předá 
vypracovaný úkol, obdrží 100 bodů do kreditního systému v rámci školního programu společnosti 
EKO-KOM, a.s. Práce bude hodnotit komise složená ze zástupců města Třebíč, společnosti 
ESKO-T s.r.o. a společnosti EKO-KOM, a.s. Tři nejlepší práce ve své kategorii, které vybere 
komise, získají navíc bonus 300 bodů do kreditního systému v rámci školního programu 
společnosti EKO-KOM, a.s. - Tonda Obal. 
 
Odměny: 
 

Základní školy 
Umístění 1. odměna 2. odměna  3. odměna 
1. místo 3.000 Kč exkurze zdarma do IC ESKO-T 300 kreditů 
2. místo 2 000 Kč exkurze zdarma do IC ESKO-T 300 kreditů 
3. místo 1 000 Kč exkurze zdarma do IC ESKO-T 300 kreditů 

    Mateřské školy 
Umístění 1. odměna 2. odměna  3. odměna 
1. místo 3.000 Kč exkurze zdarma do IC ESKO-T 300 kreditů 
2. místo 2 000 Kč exkurze zdarma do IC ESKO-T 300 kreditů 
3. místo 1 000 Kč exkurze zdarma do IC ESKO-T 300 kreditů 
 
 

 
JAK SE PŘIHLÁSIT:  

- on-line formulářem na webových stránkách: https://www.esko-t.cz/o-nas/soutez-tridilek/ 
- poštou na adresu: ESKO-T s.r.o., Hrotovická 232, 674 01 Třebíč  
- přihláška je platná vždy na daný školní rok  
- u zaslaných přihlášek vždy potvrzujeme přijetí 
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