TISKOVÁ ZPRÁVA

Národní kolo Ekologické olympiády na Lipce u Blanska
(Blansko, 22. 6. 2019) Dlouhou tradicí a skvělou pověstí mezi učiteli se může
pochlubit přírodovědná soutěž Ekologická olympiáda. Na Národní kolo jejího 24.
ročníku se do Češkovic u Blanska sjeli ve dnech 18. – 21. 6. 2019 středoškolští
studenti z celé ČR. Vzhledem k tomu, že soutěžící v tomto kole jsou vítězi
jednotlivých krajských kol, byla konkurence opravdu veliká. V letošním národním
kole vítězil tým Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše.
Tématem aktuálního ročníku je „Management v ochraně přírody“. Právě toho se týkalo i zadání praktického
úkolu, který však organizátoři do poslední chvíle důkladně tajili. Praktický úkol a jeho obhajobu považují
koordinátoři za nejdůležitější části této soutěže. Je nezbytné získané nebo dohledatelné znalosti správně
aplikovat na praktické problémy. Neopomenutelná je i efektivní spolupráce v týmu a rozvaha při práci
s časem. Při obhajobě uplatní studenti kromě odborných znalostí také prezentační dovednosti nebo
schopnost rychle reagovat na často velmi náročné dotazy odborné komise.
„Ekologická olympiáda propojuje odborníky z různých přírodovědných oborů a studentům dává příležitost
k setkávání s nadšenými vysokoškoláky i lidmi z praxe. Je skvělé, když můžete už na střední škole pracovat
na modelových projektech, které přesně odpovídají problematice, jež řeší například ministerstvo, městský
úřad nebo AOPK. A přesně taková praktická zadání se snažíme připravovat.“ připojuje Lenka Žaitliková,
ředitelka kanceláře SMOP ČSOP, která zajišťuje celorepublikovou koordinaci soutěže.
Krajská kola letošního ročníku Ekologické olympiády se postupně uskutečnila ve všech 14 krajích České
republiky. Každoročně se soutěže účastní téměř 600 středoškoláků. Soutěž je respektována řadou
tuzemských vysokých škol, v Praze mezi ně mimo jiné patří Fakulta životního prostředí České zemědělské
univerzity v Praze a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Do organizace se zapojují nejen lidé okolo
Českého svazu ochránců přírody, ale také odborníci z výše uvedených organizací.
Soutěž významně podporuje společnost NET4GAS, která je již několikátým rokem jejím generálním
partnerem. Ekologická olympiáda by nemohla proběhnout také bez podpory Lesů ČR, města Blansko a
CHKO Moravský kras. Spoluvyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Letošní
ročník proběhl ve spolupráci se školským zařízením pro environmentální vzdělávání Lipka.
Další informace je možné najít na webu soutěže www.ekolympiada.cz.
Bližší informace podá:
Anna Kučerová
tel: 775 724 545
e-mail: anna.kucerova@csop.cz

Fotografie k tiskové zprávě ke stažení zde.
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Generální partner Ekologické olympiády:

Soutěž Ekologická olympiáda spoluvyhlašuje:

Partner Ekologické olympiády:

Národní kolo 24. ročníku Ekologické olympiády spolupořádá:

Partneři národního kola Ekologické olympiády:
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