
Síť 50/50  
 

Více než 500 škol a 48 mimoškolních veřejných budov je zapojeno do sítě 50/50 

připojte se k nim!  

139 škol ve Španělsku 

139 škol v Polsku 

96 škol v Řecku 

32 škol v Itálii 

30 škol ve Slovinsku 

30 škol v Německu 

19 škol ve Finsku 

14 škol v České republice 

10 škol v Litvě 

10 škol v Lotyšsku 

10 škol v Rakousku 

10 škol v Chorvatsku 

5 škol na Kypru 

 

Jak se zapojit do sítě 50/50? 
 

Vyplňte online kontatní formulář na  

http://euronet50-50max.eu/en/join-the-50-50-network a my se Vám ozveme 

Pro více informací navštivte naše webové stránky: www.euronet50-50max.eu                

nebo kontaktujte partnera projektu pro Českou republiku (Energetická agentura 

Vysočiny) at eav@eav.cz 

 

 

 

 

 ŠKOLY  
MAJÍ VELKÝ POTENCIÁL PRO  

ÚSPORY ENERGIE!  

VYUŽIJTE JE ZAPOJENÍM DO AKCÍ 50/50 

UMOŽNÍ VÁM TO:  
 
Zjistít Vaši energetickou situaci   

           Zvýšit povědomí Vašich žáků o energetice  

                      Šetřit energii a peníze 

                                 Redukovat CO2  

A mít pozitivní vliv na životní prostředí 

Výhradní odpovědnost za obsah této poublikace nesou autoři. Názory uvedené v publikaci se nemusí odrážet  stanovisko EU. EACI  ani Evropská komise  

nenesou odpovědnost za jakékoliv použití informací obsažených v této publikaci. 

 

 

www.euronet50-50max.eu 
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EURONET 50/50 MAX  
 ... je zaměřen na mobilizaci úspor energie ve veřejných budovách 

 prováděním metodiky 50/50, která aktivně zapojuje uživatele budov do 
 hospodaření s energií. Dosažené finanční úspory se rozdělí rovným dílem 
 mezi školu a místní orgán, který platí náklady na energii . 

... je založen na zkušenostech a výsledcích předchozího projektu - Euronet 
 50/50, který sjednotil 6,900 žáků, učitelů a správců ve snaze ušetřit za 
 energie. 

... staví Evropskou síť 50/50 sdružující více než 500 základních škol, aby se 
 podělili o své zkušenosti a výsledky. 

... pomáhá snížit spotřebu energie ve školách, pomocí neinvestičních opatření a 
 zaměřuje se na změnu chování žáků, učitelů a ostatních uživatelů školní 
 budovy. 

 

V projektu 50/50 jsou studenti hlavní aktéři akcí, které zvyšují jejich vědomosti a 
povědomí o energetické efektivnosti. Studenti vytvoří energetický tým, který bude 
rozhodovat o implementovaných opatřeních s cílem úspory energie a útratě jejich 
dílu ušetřených finančních prostředků. 

 

Každá škola zapojená v síti 50/50 obdrží E-pack zahrnující:  

 

Detailní popis metodologie 50/50  

Průvodce “Energetické úspory ve školách” 

Průvodce “50/50 Krok za krokem.  
Energetická efektivnost a úspory ve škole” 

Další výukové materiály včetně náplně hodin, 
her apod. 

Někteří partneři poskytují školám k zapůjčení také měřící přístroje. 

 

 

Studenti: Jsou vedoucími, energetickými výzkumníky a autory energeticky 

úsporných opatření ve své škole. 

Učitelé: Pomáhají studentům pochopit využití energie a odkud se bere - ne 

pouze ve škole, ale i obecně. Dále podporují a koordinují akce energetického 

týmu.  

Správci škol: Ví vše o energii, která je v rámci školní budovy využívána, takže 

jsou klíčovými osobami, které pomáhají žákům zvýšit energetickou efektivnost 

ve škole.  

Ostatní uživatelé školní budovy: Mohou pomoci studentům dosáhnout jejich 

cílů změnou svých návyků při využívání energie.  

Představitelé města: Podporují školy během celého procesu 50/50 a odměňují 

je prostřednictvím finanční výplaty z dosažených finančních úspor.   

 

Implementace metodologie 50/50 
 

Energetický tým vytvořený v rámci školy postupuje prostřednictvím akcí 

následujícími devíti kroky metodologie 50/50.  Na konci roku jsou vypočítány 

úspory energie (s pomocí zřizovatele) a Vy dostanete odměnu za Vaše úsilí! 

O čem je projekt  
EURONET 50/50 MAX? 

Kdo má jakou roli v projektu 50/50? 

9. Použití a nahlášení 
ušetřených peněz 

1. Vytvoření 
energetického týmu 

8. Zpráva o opatřeních 
vyžadující malé investice 

2. Provedení energetické 
prohlídky pro zasvěcené 

5. Sběr dat 

3. Energetické vědomosti, 
povědomí a plánování 

4. Energetická 
prohlídka 

6. Akční plán školy pro 
energie 

7. Zveřejnění 
výsledků 


