
EkoEnergie 2014  

školní kolo vzdělávacího programu a soutěže 

 (Ostrava – Vítkovice, 10. 3. 2014) 
 

 EkoEnergie je vzdělávací program a soutěž žáků Moravskoslezského kraje na témata úspory energie, 

obnovitelné zdroje energií, snižování emisí v dopravě a ochrana životního prostředí. 

 Dne 10. března 2014 proběhlo školní kolo EkoEnergie 2014. Vedoucím projektu je Ing. Vladimír Jach, na 

projektu dále spolupracoval Ing. Petr Bednář. Soutěže se zúčastnilo 17 žáků s dvanácti soutěžícími pracemi. 

Odbornou porotu tvořili Ing. Vladimír Jach, Ing. Petr Bednář. Žáci prezentovali svou práci před porotou a 

účastníky soutěže. Délka prezentace byla cca 10 až 12 minut. Porota hodnotila obsah, odbornost, aktuálnost a 

způsob prezentace. Jednotlivé práce měly velmi dobrou odbornou úroveň, někteří soutěžící však měli drobné 

nedostatky ve způsobu prezentace.  

 Soutěž byla pro žáky velmi přínosná, dokázali si vybrat téma, konzultovat je s vyučujícími, zpracovat je 

v návaznosti na vyučované předměty a také svou práci prezentovat. Poznatky čerpali z praxe, odborné literatury, 

internetu a dalších zdrojů. 
 

Výsledky soutěže:  1. Pavel Hujer, EPS3 – Význam černouhelného hornictví aneb je černé uhlí přežitek? 

                    2. Kristian Marčík, Marek Sobaniec, EPE2 – Těžba a využití uranu v ČR 

                          3. Radim Uherek, Marek Schmidt, AUT2 – Těžba a využití ropy v ČR 

                              Pavel Hujer, Vojtěch Kuzník, SIE3 -  Perspektivy uranu v ČR 
      
Dvě nejlepší práce postoupily do dalších kol. Marčík a Sobaniec do finále - krajského kola, které proběhlo 1. dubna 

2014 na SŠ Telekomunikační v Ostravě – Porubě. Hujer na studentskou konferenci pořádanou 9. dubna 2014 

Moravskoslezským krajem.  

 

  
 

 

 

Pavel Hujer při prezentaci své práce 
 

Vítězové školního kola, zleva Kristian Marčík,  

Marek Sobaniec, Pavel Hujer, Vojtěch Kuzník 

a Jakub Hampel 
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Eko Energie - ekologická žákovská konference 1. dubna 2014  
Střední škola teleinformatiky, Ostrava – Poruba, Opavská 1119 

Naší zástupci Kristian Marčík a Marek Sobaniec ze třídy EPE2 prezentovali svou práci velmi dobře, skončili na pěkném 

desátém místě. 

 

Prezentace žákovských projektů EVVO 9. dubna 2014 
Konference se konala pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věry Pálkové v prostorách Krajského 

úřadu Moravskoslezského kraje. 

Náš zástupce Pavel Hujer (EPS3) prezentoval svou práci výborně a měla mezi porotci velký ohlas. Na konferenci nebylo 

stanoveno pořadí. 

 

Pro studenty byla soutěž přínosem i z těchto hledisek: 

  - zabývali se ekologickou problematikou 

 - zpracovali a odborně konzultovali své témata  

  - samotná prezentace před zaplněným sálem. 

Závěrem je možno říci, že naši zástupci školu v rámci středoškolské mládeže Moravskoslezského kraje reprezentovali úspěšně. 

Dokázali zhodnotit pečlivou, dlouhodobou a systematickou práci, které se věnovali ve svém volném čase během tohoto 

školního roku. 

 

Zpracoval: Ing. Vladimír Jach, Ostrava – Vítkovice, 20. dubna 2014 

 


