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Masarykova stfiední ‰kola v Letovicích
se jiÏ dlouhodobû vûnuje úsporám v ob-
lasti energetiky. VyuÏívá energii z odpadÛ
z dílen dfievooborÛ, energii slunce z foto-
voltaick˘ch a fototermick˘ch panelÛ na
stfiechách a spaluje zemní plyn v kogene-
raãních jednotkách, které vyrábí elektric-
kou energii a teplo. Vzniklá energie se
vyuÏívá na vytápûní a ohfiev uÏitkové vody
v zateplen˘ch budovách ‰koly a v domovû
mládeÏe, pfiebytky elektrické energie ‰ko-
la prodává. Jen za tyto pfiebytky jiÏ nyní
získává roãnû ãástku v fiádech nûkolika
statisícÛ do svého rozpoãtu. ·kola plánu-
je stavbu malé vodní a vûtrné elektrárny
a také men‰í bioplynové stanice na dvofie
‰koly. Logick˘m vyústûním snahy ‰koly
o odpovûdn˘ pfiístup k vyuÏívání dostup-
n˘ch zdrojÛ energie je její zapojení do
environmentálního projektu financované-
ho z fondÛ EU „Zelen˘ most mezi ‰kolou
a praxí”. Vedoucím realizaãního t˘mu je
Ing. Jaroslav Doskoãil, kterého jsem po-
Ïádal o pfiiblíÏení cílÛ tohoto projektu.

Cílem je vytvofiit sedm vzdûlávacích modu-
lÛ s náplní vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ 
energií a úspory energií ve stavebnictví; jde te-
dy o vytvofiení uãebních materiálÛ pro jedno-
tlivá témata tak, aby mohla b˘t pouÏita pro v˘-
uku ve v‰ech stfiedních odborn˘ch ‰kolách.
Hlavním koordinátorem je Stfiední prÛmyslová
‰kola strojní a stavební Tábor; na‰e ‰kola, jako
jeden ze ‰esti dal‰ích partnerÛ, zpracovává mo-
dul – „Biomasa pro energii”. Toto téma jsme si
vybrali pfiedev‰ím proto, Ïe úzce souvisí s ob-
sahem teoretick˘ch pfiedmûtÛ jednotliv˘ch 
oborÛ a máme s ním i praktické zku‰enosti pfii
spalování dfievního odpadu z truhláfisk˘ch dí-
len. PovaÏuji za velkou v˘hodu takto vznikl˘ch
uãebnic, Ïe je tvofií uãitelé a odborníci pfiímo ze
‰kol, tedy ti, ktefií nejlépe znají potfieby v˘uky.

zbytkové lesní biomasy po tûÏbû stromÛ, a ta-
ké ze slamûn˘ch balíkÛ, vyuÏívá na dodávku
tepla do nûkolika sídli‰È ve mûstû. Souãástí
projektu jsou workshopy pro Ïáky i pro uãitele
partnersk˘ch ‰kol. V leto‰ním ‰kolním roce
jsme uspofiádali v jízdárnû letovického zámku
celostátní konferenci, které se zúãastnilo více
neÏ 200 úãastníkÛ z âR. Její náplní byla pfie-
hlídka odborn˘ch studentsk˘ch projektÛ, které
prezentovali zástupci jednotliv˘ch ‰kol zapoje-
n˘ch do projektu. Finanãní prostfiedky nám 
umoÏÀují zajistit technické vybavení uãebny
slouÏící k v˘uce obnoviteln˘ch zdrojÛ energií
uãebními pomÛckami, modely, ukázkami tech-
nologií, moderním audiovizuálním zafiízením
apod. JiÏ nyní zde máme mal˘ model vodní
pfieãerpávací elektrárny, budou zde fiezy kamen
na spalování biomasy, fotovoltaick˘ panel

s moÏností mûfiit v˘stupní hodnoty, modely vû-
trné elektrárny, tepelného ãerpadla a dal‰í. 

Ve va‰í ‰kole vyuãujete rÛzné obory matu-
ritní i fiemeslné, kter˘ch z nich se tento pro-
gram t˘ká?

Programu se úãastní Ïáci v‰ech oborÛ, míra
jejich zapojení je závislá na jejich specializaci
a zájmu o danou problematiku. Jde nám o to, 
abychom naplnili základní my‰lenku – propojit
teoretické vûdomosti z oblasti obnoviteln˘ch
zdrojÛ se znalostmi, jak tyto metody lze v praxi
vyuÏít. Budoucí stavafii, zedníci, elektromecha-
nici, elektrikáfii, nábytkáfii, truhláfii ãi ekonomové
by mûli vûdût, jaké jsou moÏnosti energetick˘ch
úspor a jak jich lze dosáhnout. Na‰e ‰kola získa-
la jiÏ fiadu ocenûní z pÛsobení v oblasti ekologie;
je tedy jistû Ïádoucí, aby na‰i absolventi doká-
zali nabyté vûdomosti uplatnit v praxi. Zájem
ÏákÛ o vzdûlání v oblasti obnoviteln˘ch zdrojÛ
energie posilujeme jejich úãastí v rÛzn˘ch pro-
jektech, soutûÏích a pfiehlídkách, a to jak na
místní, tak i národní a mezinárodní úrovni. 

Energetika ‰koly byla vyhodnocena jako nej-
lep‰í energetick˘ projekt roku 2003. Následnû
jsme se stali Regionálním vzdûlávacím centrem
pro obnovitelné zdroje energie JMK a v leto‰ním
roce jsme získali mezinárodní titul Eko‰kola. 

Nepfiipravujete v˘uku pro obor pfiímo urãe-
n˘ pro ekologické stavby?

Takov˘ studijní obor zatím neexistuje,
i kdyÏ je pravda, Ïe v této oblasti citelnû schá-
zí právû stfiednû odborní pracovníci. Nicménû
domnívám se, Ïe vytvofiení v˘ukového materi-
álu, kter˘ bude moci b˘t plo‰nû vyuÏíván na
v‰ech stfiedních odborn˘ch ‰kolách, je velk˘m
kladem a krokem vpfied. Most pro pfienesení te-
oretick˘ch poznatkÛ o moÏnostech úspor ener-
gií do praxe, je jiÏ postaven.

Pane Doskoãile, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Jak se tento projekt realizuje a jak˘m zpÛ-
sobem ãerpáte pfiidûlené prostfiedky?

Pofiádáme pfiedná‰ky odborníkÛ z praxe ne-
jen pro Ïáky a uãitele na‰í ‰koly, ale i pro 
ostatní satelitní ‰koly v Jihomoravském kraji.
Realizovali jsme jiÏ celou fiadu exkurzí na mís-
ta, kde se mohou studenti s vyuÏíváním obno-
viteln˘ch zdrojÛ seznámit v praxi; napfiíklad to
byla pfieãerpávací elektrárna Dlouhé stránû,
v˘robce vícevrstv˘ch desek AGROP NOVA,
Centrum ekologick˘ch aktivit SluÀákov, které
sídlí v nízkoenergetickém domû, obce Rusava
s venkovním koupali‰tûm vyhfiívan˘m sluneã-
ními kolektory a Hostûtín znám˘ náv‰tûvou
britského prince Charlese, kter˘ chválil tamní
ekologické aktivity. Jedna z prvních exkurzí
vedla do v˘topny firmy TTS Tfiebíã; studenti
mûli moÏnost nav‰tívit místo, kde se energie

Masarykova stfiední ‰kola Letovice
partner projektu „Zelen˘ most mezi ‰kolou a praxí”

Budovy ‰koly.


