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Nadace ČEZ je zavalena žádostmi o grant „Oranžová
učebna“, do výběru se zapojí i veřejnost
  

Celkem 287 žádostí o modernizaci učeben pro přírodovědné a technické předměty přijala
Nadace ČEZ od základních a středních škol Jihomoravského kraje a Vysočiny. Mimořádný
zájem o grantový program Oranžová učebna je i v ostatních regionech, celkem bylo podáno na
tisíc přihlášek. Konečný výběr škol, kterým nadace příspěvek poskytne, ale může ovlivnit i
veřejnost. Až do 15. května může na stránkách www.cezregionum.cz  kdokoli svým hlasováním
podpořit konkrétní školu.

  

      

  

K výsledkům hlasování bude přihlížet správní rada Nadace ČEZ; ta z každého regionu vybere
několik škol, kterým nadační příspěvek poskytne. Konečné rozhodnutí bude zveřejněno koncem
května a nadace o něm bude vedení škol informovat.

  

  

„Oranžová učebna je sice nový celostátní projekt, ale jeho spontánní ohlas mezi školami nás
mile překvapil. Možnost ovlivnit šance své školy se chopili velmi rychle hlavně studenti. Máme
informace o místních kampaních, které na podporu hlasování vznikají různými formami – od
nástěnek přes hlášení školního rozhlasu až po studentské weby a sociální sítě,“ komentuje
ohlas Ondřej Šuch, nový ředitel Nadace ČEZ.

  

  

Jak hlasovat
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Podpořit konkrétní školu tak, aby získala grant na vybudování učebny, může každý hlasováním
na stánkách www.cezregionum.cz . Návštěvníci zde najdou seznam všech přihlášených škol i
průběžné výsledky hlasování. Pro tři z hlasujících je navíc připravena i atraktivní cena v podobě
mininotebooku.

  

  

Projekt Oranžová učebna

  

Cílem projektu je pomoci zkvalitnit výuku technických a přírodovědných předmětů na
základních, středních a vyšších odborných školách. Školy budou moci zlepšit vybavení v
učebnách fyziky, chemie, v laboratořích a v kombinovaných učebnách se zaměřením na
technické obory. Studenti i pedagogové se tak dočkají nových výukových simulátorů, speciální
výpočetní techniky, interaktivních tabulí a dalších výukových pomůcek. Maximální částka
podpory na jeden projekt je 200 tisíc korun.

  

  

Projekt Oranžová učebna v regionu Jaderné elektrárny Dukovany

  

V regionu Jaderné elektrárny Dukovany není projekt oranžových učeben nový. Již třetím rokem
jsou v rámci podpory regionů vybavovány základní školy novou moderní technikou. Jedná se
především o nákup a instalaci interaktivních tabulí, vybavení místa učitele, případně i nákup
notebooků pro žáky. Nadace podpořila tento projekt v 50 základních školách regionu ve výši 7
milionů korun. Samotné obce se na projektu podílely necelým 1,5 milionem korun.

  

„S novou technikou máme výborné zkušenosti, motivuje děti k většímu zapojení do výuky.
Učení je baví,“ říká ředitel Základní školy v Hrotovicích, PaedDr. František Kašpárek.  
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Společnost ČEZ podporuje technické vzdělávání ve středním i vysokém školství. Ve školním
roce 2009/2010 byl otevřen nový studijní obor Energetik na Střední průmyslové škole v Třebíči.
Pro studenty středních škol jsou organizovány tzv. „jaderné maturity“ spočívající v poznávání
elektrárny zblízka, k získávání nových znalostí. Podpory se dostává také vybraným studentům
na VUT Brno a ČVUT Praha.

  

Nadaci ČEZ (Nadaci Duhová energie) založila energetická společnost ČEZ v roce 2002 s cílem
zastřešit svou dárcovskou činnost. Cílem Nadace ČEZ je naplňovat angažovanost společnosti
ČEZ v oblastech, které přispívají rozvoji společnosti nad rámec hlavní činnosti ČEZ. Nadace
svou energii věnuje především třem oblastem. První je podpora dětí a mládeže, druhou pomoc
handicapovaným spoluobčanům a třetí aktivní spolupráce s regiony. Nadace je financována z
prostředků získaných od společnosti ČEZ a ostatních společností Skupiny ČEZ. Společnost
ČEZ byla již pětkrát za sebou vyhlášena největším firemním dárcem v České republice podle
absolutního objemu rozdělených prostředků v řebříčku „FIREMNÍ TOP FILANTROP“. Svůj
název na Nadaci ČEZ nadace změnila od roku 2006.

  

Jana Štefánková
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