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Vážení  ředitelé a učitelé  středních odborných škol v ČR, 

dovolte, abych Vaše studenty, kteří projeví  zájem o problematiku energetických zdrojů a
potenciálu energetických úspor, pozval na trojlístek vzdělávacích projektů „ENERGIS 24“: 

 Putování po zdrojích energie II  -  Ropa, uhlí, zemní plyn, EVO, úspory energie    
 Putování po zdrojích energie III - Dřevo, jádro, uhlí, slunce, voda, vítr, bioplyn  
 Cesta za  vyšší účinností I - Kogenerace 100x jinak, EVO, ČOV, energie v budovách 

      Projekt je určený pro všechny, kteří už o energetice hodně vědí a chtějí vědět ještě víc. 

Cestovat  budeme  v září  a   říjnu  tohoto  roku.  Jedná  se  o  tři  zhruba  týdenní  zájezdy.  Program 
s nejrůznější energetickou  tematikou zasahuje také do oblasti psychosociálního rozvoje osobnosti, 
výživových a myšlenkových směrů, školství i zdravotnictví a samostatného myšlení vůbec.   Vše 
podstatné  je  uvedené  v letácích,  které  přikládám.  Jejich  elektronické  verze  jsou  od  1.6.2010 
umístěné  na  www.energis24.cz.   Na  stejném  místě  najdete  i  koncept  programu  všech 
rozpracovaných projektů.  Podrobný program bude k dispozici  vždy měsíc  před odjezdem.   Na 
uvedených stránkách jsou také umístěny podrobné informace o loňském projektu:  Putování po 
zdrojích I,  kterého se zúčastnilo 40 talentovaných studentů z celé ČR. Pro zájemce o účast bude 
k dispozici i elektronický sborník příspěvků a postřehů z minulého projektu, aby si každý udělal 
představu, do čeho jde.  

 
Projekt je financovaný z programu EFEKT 2010 a realizovaný pod záštitou MPO.

       Ze všech projektů bude zpracovaný elektronický sborník.  Každý z účastníků získá certifikát o 
účasti.   Za  týdenní  projekt  s plnou  penzí  s  dopravou,  ubytováním a  řadou  exkurzí  s bohatým 
doprovodným programem    studenti zaplatí 1500 – 2000 Kč  v závislosti na délce trvání projektu. 
Za  ¼ účastníků  minulého  projektu  tento  poplatek  platila  škola,  což  je  vzhledem k situaci,  že 
účastníky  projektu  dopředu  neznám,  pro  mě  jasným  důkazem,  že  škola  vysílá  studenty 
s opravdovým zájmem o obor, nebo že školu dobře reprezentují v různých soutěžích.      Jako učitel 
technické výchovy ve výslužbě, pracující jako technický poradce v oblasti  energetických úspor a 
autor řady odborných článků a několika publikací, které se dají použít ve výuce, se těším na účast 
Vašich  studentů. Prosím tedy Vás a Vaše učitele odborných předmětů   o předání informací o 
vzdělávacím projektu „Energis 24“  Vašim studentům.  

      V Bučovicích dne 1.6.2010  Mgr.  Radovan Šejvl 
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