Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických
souvislostech

V Praze, dne 22. 11. 2010

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
a Asociace pedagogů základního školství České republiky. o.s.
Vyhlašují pod č. j. č.j. 13 595/2010-51
První ročník celostátní soutěže č. B 46 „Zelené podnikání“
Tato celostátní soutěž je jednou z aktivit projektu ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/08.0094 „Vzdělání
pro udržitelný rozvoj v enviromentálních a ekonomických souvislostech“ (zkratka VUREES).
Účast v soutěži je aktivitou přihlášené školy v oblasti finanční a enviromentální výchovy v rámci
ŠVP.
Ve školních kolech soutěží jednotlivci v kategoriích A, B, C a D (6. 7. 8. a 9. ročníky ZŠ). V dalších
kolech budou školu reprezentovat tří až čtyřčlenné týmy, sestavené z vítězů těchto kategorií.
Informace a soutěžní otázky jsou pro soutěžící k dispozici na internetových stránkách projektu
VUREES www.vcele.eu, kde najdete i přihlášku školy do soutěže.
Pro přihlášené školy bude od 30.11.2010 do 3.1.2011 zpřístupněn studijní text a zároveň je
organizátor zašle 30.11.2010 pomocí elektronické pošty. Ze studijního textu si žáci mohou
připravit vlastní poznámky, které mohou použít při vyplňování testu.
Cílem soutěže je seznámit žáky neformálním způsobem s problematikou investování a podnikání
v souladu s přírodou (environmentální výchovou).
Soutěž má tři části:
• Školní kolo, kterého se mohou zúčastnit žáci druhého stupně z jedné školy.
• Krajská kola, ve kterých se utkají vítězové školních kol (v prostředí internetu) proběhnou od
7.2.2011 do 11.2.2011,
• Celostátního kola 7.3.2011 se zúčastní vítězná družstva z jednotlivých krajů (Praha).
Další informace naleznete „Organizační řád a propozice soutěže ZELENÉ PODNIKÁNÍ“ a na
internetových stránkách www.vcele.eu
Těšíme se na vaši účast a spolupráci
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