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Ekocentrum PALETA - Krajský koordinátor ekologické 
výchovy, vzd ělávání a osv ěty v Pardubickém kraji  

 
pod záštitou Ing. Jany Pernicové, nám ěstkyn ě hejtmana Pardubického kraje 

 
vyhlašuje sout ěž pro školy 

 
 
 

Zelený ParDoubek 
2016 

 
Sout ěž je ur čena školy se sídlem v Pardubickém kraji. 
 
Podmínky sout ěže 
Soutěž zahrnuje: 

a) vyplnění soutěžního dotazníku, 
b) přímá práce s dětmi - zpracování popisu aktivit školy, 
c) zaslání obou dokumentů uvedených v bodě a) a b) v písemné podobě a zároveň v elektronické 

podobě na CD pořadateli soutěže. 
Bližší popis je v samostatném souboru s přihláškou a dotazníkem. 

 
Ocenění  
Všechny zúčastněné školy zařízení získají hodnotné věcné ceny, publikace a metodické materiály k EVVO. 
 
Vybrané soutěžící školy podle bodového hodnocení odborné poroty získají v rámci každé z kategorií (dle 
typu škol) následující ocenění Pardubického kraje: 

• certifikát Ekologická škola Pardubického kraje 1. stupn ě – určen školám, které mění své 
okolí a svět - výsledky jejich EVVO mají kladný dopad na přírodu, obec, město; uplatňují 
principy EVVO v každodenním provozu školy, mají velmi dobrou úroveň EVVO žáků a aktivní 
vzdělávání pedagogů, 

• certifikát Ekologická škola Pardubického kraje 2. stupn ě – určen školám uplatňujícím 
principy EVVO v každodenním provozu školy, které mají velmi dobrou úroveň EVVO žáků a 
aktivní vzdělávání pedagogů, 

• certifikát Ekologická škola Pardubického kraje 3. stupn ě – určen školám s velmi dobrou 
úrovní EVVO žáků a aktivním zapojením pedagogů, 

• certifikát Ekologická škola Pardubického kraje 4. stupn ě – určen školám s velmi dobrou 
úrovní EVVO žáků. 

 
Nejlepší bodově ohodnocené školy zařízení získají: 

• finanční odměny od Pardubického kraje 
• zvláštní ocenění získají školy, které oproti minulému ročníku dosáhly největšího zlepšení a 

také budou oceněni nejlepší nováčci v soutěži 
 
Výsledky budou vyhlášeny na Krajské konferenci EVVO Pardubického kraje v říjnu/listopadu 2016, budou 
představeny na informačním serveru Pk www.ekovychova.cz a dále budou využity i k propagaci škol. 
Vypln ěné přihlášky do sout ěže (tj. dotazníky + soubor s popisem aktivit školy + CD s elektronickou 
verzí obojího)  podávejte do 31. 5. 2016 (platí poštovní razítko) na adresu: 
Ekocentrum PALETA, Štolbova 2874, 530 02 Pardubice, e-mail: ekocentrum@paleta.cz 


