Celostátní konference ENERSOL 2018
Celostátní konference vzdělávacího programu ENERSOL ČR 2018 se konala v Plznive
dnech 22. – 23. března 2018 pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda.
Součástí konference byla i tradiční národní soutěţ krajských týmů ve vzdělávacích
projektech ţáků vyšších odborných a středních škol na témata sniţování energetické
náročnosti a úspor energií, obnovitelných zdrojů energií a sniţování emisí v dopravě.
Nosné téma letošního ročníku bylo hospodaření s vodou a elektromobilita.
I na této konferenci, jako jiţ tradičně, se o příjemnou a přátelskou atmosféru celé
konference se starali hostitelé ze Středního odborného učiliště elektrotechnického Plzeň,
Vejprnická 56. Vlastní konference se konala ve Společenském sále SOU
elektrotechnického, kde cca 180 účastníků z 11 krajů ČR absolvovalo nejen slavnostní
uvítací ceremoniál, ale především přehlídku ţákovských soutěţních projektů, které získaly
nejlepší ocenění v krajských etapách projektu ENERSOL 2018. Soutěţ byla poměrně
rozsáhlá, protoţe se stejně jako v minulých letech soutěţilo ve třech samostatných
kategoriích :
- ENERSOL a praxe
- ENERSOL a inovace
- ENERSOL a popularizace
a své soutěţní projekty prezentovalo celkem 44 ţáků vyšších odborných a středních škol.
V průběhu dvou dnů se na pódiu Společenského sálu SOUE střídaly prezentace projektů
ţáků s originálními nápady a zajímavým zpracováním tématu s prezentacemi, které měly
spíše popisný charakter a jen málo vyjadřovaly osobní postoje, nápady a myšlenky
prezentujících i jejich přínosy k úsporám energií a sniţování emisí. Řada prezentací byla
orientována na letošní nosné téma „Voda, její význam pro lidstvo a péče o její zdroje“.
Všechny prezentace hodnotila tříčlenná odborná poroty, která pod vedením Ing. Zorky
Husové z Národního ústavu pro vzdělávání byla odborně na výši a její rozhodování
nevyvolalo ţádné konfliktní situace nebo dokonce protesty soutěţících týmů.
Na celostátní konferenci ENERSOL 2018 reprezentovali kraje ţáci, kteří v regionálním
finále obsadili 1. aţ 4. místo v kategorii ENERSOL a praxe, 1. a 2. místo v kategorii
ENERSOL a inovace respektive zvítězili v kategorii ENERSOL a propagace. Hlavní město
Prahu reprezentovali vţdyjeden ţák z VOŠZ a SZŠ, Praha 4, ul. 5. května 51, ze SŠCOPTH, Praha 9, Poděbradská 1/179, ze SPŠ na Proseku, Novoborská 2, Praha 9, z VOŠ
stavební a SPŠ stavební, Praha 1, Dušní 17, z Gymnázia Nad Štolou 1, Praha 7 a dva ţáci
zeSPŠ dopravní a.s., Plzeňská 298/217a, Praha 5. Ţádný z nich sev soutěţi jednotlivců
nejen nedostal na stupně vítězů, ale všichni skončili v šedivém průměru. Atak jedinou
radost nám udělali A. Drahota / SŠ-COPTH / a F. Stara / Gymnázium Nad Štolou /, kteří se
stali vítězi odborného testu, kdyţ jako jediní získali plný počet bodů. To však na dobrý
výsledek nestačilo a druţstvo Hlavního města Prahyobsadilo aţ6. místo v soutěţi druţstev.
Velkého úspěchu však dosáhla ţákyně SŠ-COPTH Andrea Pokorná, která pod vedením
pedagogů ze Střediska praktického vyučování, Seydlerova 2451, Praha 5 prezentovala
projekt Kapka vody – šperk pro vítězea jako reprezentant Karlovarského kraje obsadila
vynikající 2. místo v kategorii ENERSOL a popularizace. Blahopřejeme!
Právo reprezentovat Českou republiku na mezinárodní konferenci projektu
ENERSOL EU 2018 v rakouské odborné škole HTL Hollabrunn získala ţákyně VOŠZ
a SZŠ, ul. 5. května 51, Praha 4 Anna Prknová, která se svým projektem „Čištění vody

pomocí nanotechnologií a mikrotechnologií“ získala nejvíce bodů ze všech prezentujících
ţáků týmu hl. města Prahy.
A na závěr patří ještě jedno velké poděkování organizátorům konference ze SOUE
Plzeň, Vejprnická ul. Program zvládli bravurně, bez skluzů a prodlev, skvěle pekli a vařili
a ocenění zaslouţí i jejich doprovodný program, kde zejména ţáci vysoce hodnotili
návštěvu expozice Techmánia i večerní turnaj v bowlingu.

