
                 Ekocentrum PALETA, z. s. vyhlašuje soutěž 

 

 

                                   

Základní informace 

 

Komu je soutěž určena 

Soutěž je určena týmům z mateřských, základních, speciálních či středních škol se sídlem v Pardubickém 

kraji. Týmem může být např. celá třída žáků (dětí, studentů) se svým učitelem, nebo skupina žáků z více 

tříd s koordinujícím pedagogem či více pedagogy (např. i všichni žáci malotřídní školy). Minimální počet 

žáků v týmu je 5. Max. počet žáků v jednom týmu není omezen. Je možné přihlásit více týmů z jedné 

školy, pokud budou realizovat různé projekty. 

 

Obecné zadání 

Týmy vymyslí, připraví a realizují projekty, které přispějí k pozitivní změně ve škole, v jejím okolí, či 

v Pardubickém kraji. Zároveň by to měly být projekty realizované s co největší participací žáků. Přihlásit 

do soutěže můžete pouze projekty realizované v tomto školním roce 22/23. Podrobné zadání + rady a 

tipy, jak realizovat projekty s maximální participací žáků, najdete v přiložených informačních 

podkladech.  

Tým můžete do soutěže přihlásit do 28. 2. 2023 přes formulář:  

https://forms.gle/1jTngqq31pzfQdgt5 
(pokud Vám odkaz na formulář na přímé kliknutí nefunguje, zkopírujte si tuto adresu přímo do prohlížeče) 

 

Téma ročníku 2023 

Úspora energií 

Prostudujte si prosím přiložené informační podklady. Zpracovali jsme v nich pro Vás informace a 

environmentální souvislosti k dané problematice. V podkladech také najdete odkazy a tipy na to, čemu 

byste se s žáky mohli věnovat a upřesněné propozice k soutěži. 

 

Jak zpracovat a odeslat výstupy do soutěže 

Projekty by měly být zrealizovány a informace o nich zpracovány a odeslány v podobě posteru do 30. 6. 

2023. Podrobné požadavky na obsah, vzhled a velikost posterů najdete také v přiložených 

informačních podkladech. Postery mohou být zaslány poštou na adresu: Ekocentrum PALETA, z. s., 

Oucmanice 36, 56201 Ústí nad Orlicí, nebo osobně doneseny na pobočky Ekocentra PALETA 

v Pardubicích, v Oucmanicích či v Chrudimi.  

Zároveň ke každému projektu vyplníte krátký dotazník a odešlete též do 30. 6. 2023 přes formulář. 

Odkaz na tento formulář včas pošleme všem přihlášeným do soutěže. 

 

 

Zelený ParDoubek 2023 

https://forms.gle/1jTngqq31pzfQdgt5


Hodnocení a vyhlášení výsledků 

Projekty bude nejprve hodnotit odborná porota (tým z Ekocentra PALETA), která posoudí splnění zadání 

a udělí ceny za kvalitu projektu (bude zohledňovat: dopad na okolí a životní prostředí, míru participace 

žáků, rozsah aktivit a kvalitu EVVO). 

Cca 30 nejlepších projektů, které vybere odborná porota, plánujeme začátkem podzimu 2023 vystavit na 

konferenci EVVO, kde se bude udílet také cena publika za inspirativnost projektu. O ceně za 

inspirativnost budou rozhodovat hlasováním všichni účastníci konference.  

Jeden tým tedy může teoreticky získat i 2 ceny.  

Vyhlášení nejúspěšnějších projektů a předání obou cen proběhne na konferenci EVVO (podzim 2023). 

Úplně všechny projekty/postery odeslané do soutěže budou k prohlédnutí na webu.  

 

Ceny 

Cenou pro každého výherce bude voucher na výukové programy či vzdělávací materiály organizací, které 

nabízejí environmentální vzdělávání v Pardubickém kraji.  

Seznam všech subjektů, které ceny finančně podpoří, bude zveřejněn zároveň s vyhlášením výsledků 

soutěže.  

 

Kontakt pro dotazy: 

e-mail: martina.horackova@paleta.cz 

(tel.: 731 525 292) 

 

Těšíme se na vaše projekty! 

Ekocentrum PALETA 

 

 

 

 

 

Organizaci soutěže a tvorbu souvisejících informačních materiálů v roce 2023 podpořilo Ministerstvo životního 

prostředí v projektu: „Participativní projekty pro pozitivní změnu“ 

Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. 

 


