
Vážení  ředitelé a učitelé  středních odborných škol a gymnázií,   

dovolte, abych Vás informoval, že díky významné podpoře MPO a celéřady dalších partnerů
vzdělávací projekt ENERGIS 24 vstupuje do třetího ročníku. V tomto roce zveme všechny studenty,
učitele ale i zájemce z řad odborné veřejnosti na další sérii vzdělávacích projektů v energetice. Letos
budeme realizovat dva týdenní projekty a sérii deseti jednodenních zájezdů s přistavením autodusu do
Vašich škol. Koncepty uvedených projektů Vám zasílám v příloze: 

� Putování po zdrojích energie IV  -  Ropa, uhlí, zemní plyn, biomasa, bioplyn     
� Cesta za  vyšší účinností II  – Kogenerace, PHM, dřevo,  jádro, potenciál úspor  

� Série jednodenních zájezdů  - Po nejrůznějších instalacích  na Jižní Moravě 

Termín projektu Putování po zdrojích IV je stanovený na 19. -  23. 9.  2011, Cesta za vyšší účinností II
bude probíhat v polovině října 2011. Sérii jednodenních zájezdů pro celé školní třídy budeme
realizovat podle Vašeho zájmu v červnu až listopadu tohoto kalendářního roku. Původním záměrem
bylo všechny jednodenní zájezdy realizovat v červnu až září, ale poněvadž jsem z MPO informaci,
které z projektů budou letos podpořené, dostal teprve počátkemčervna, realizace jednodenních zájezdů

se může protáhnout až do listopadu. V případě Vašeho zájmu a Vaší rychlé reakce však můžeme
několik projektů uskutečnit ještě v červnu tohoto roku. Na jednodeních zájezdech uvažuji realizovat
dvě až tři exkurze spojené s odbornou přednáškou. Místa exkurzí inspirovaná přiloženým konceptem
programu pochopitelně můžeme přizpůsobit požadavkům Vašich vyučujících. Z rozpočtu projektu
uhradím autobus, lektory i můj honorář spojený s organizací. V případě, že se nebudeme se studenty
nikde kolektivně stravovat a den přežijí z vlastních zásob potravin, bude vzdělávací zájezd bez
jakéhokoli poplatku.     

Podrobné programy obou týdenních projektů budou k dispozici na konci srpna tohoto roku.

Hlavním inpulzem pro uspořádání celého projektu je podpora technického školství. Cílem projektu je
ukázat celé průmyslové odvětví v širokých souvislostech a vzbudit tak zájem studentů o obor, který se
potýká s akutním nedostatkem mladých techniků a eneergetiků.  Informace o minulých projektech,
sborníky přednášek a  postřehů,  prezentace studentů a fotogalerie najdete na webu: www.energis24.cz

V Bučovicích dne 6.6.2011

               Mgr. Radovan Šejvl      

   


