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PROJEKT CESTA ZA POZNÁNÍM UHLÍ
ANEB UHELNÁ MATURITA
22.10.2018 - Most
Již čtvrtým rokem se na Mostecku konala Uhelná maturita. V letošním roce se jednalo
o studenty 3. ročníku Střední zdravotnické školy Most (VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most).
Cílem projektu je zvýšit vědomosti studentů středních škol na Mostecku o uhlí, o historii jeho
vzniku a jeho užití ve prospěch společnosti, o způsobu jeho dobývání, kvalitě, současném
užití, chemické a fyzikální vlastnosti, výzkumné projekty související s jeho těžbou, oblasti
báňského vyššího vzdělávání, související legislativě apod.
Pětietapový vzdělávací cyklus opět připravilo Ekologické centrum Most za finanční podpory
společnosti Vršanská uhelná a.s.
Studenti byli rozděleni do 9 týmů a každý tým si vybral téma zadání, vážící se k uhlí:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Uhlí jako surovina
Historie těžby uhlí na Mostecku
Vzácné nálezy při těžbě uhlí
Horník dříve a dnes
Těžba uhlí – technologie, stroje
Uhlí jako zdroj inspirace
Rekultivace na Mostecku
Historie a současnost užití uhlí
Druhá tvář těžby uhlí

Témata byla oproti přechozím rokům složitější a porota čekala, jak si jednotlivé týmy
s tématy a prezentací poradí, zejména u tématu č. 6) Uhlí jako zdroj inspirace a č. 9) Druhá
tvář těžby uhlí.
Každý tým pak na základě svých poznatků, které všichni členové shromáždili a vyhledali
v průběhu Cesty za poznáním uhlí, ale i z informací a poznatků, které si studenti sami
vyhledali či nastudovali, zpracoval grafickou prezentaci. Před odbornou komisí pak jednotlivé
týmy prezentovaly výsledky své práce.

Komise byla složena z 5 členů – Ing. Ingrid Bejšovcové, Ing. Tomáše Knotka (Vršanská uhelná
a.s.), Zbyňka Jakše (Podkrušnohorské technické muzeum), Ludmily Holadové (Okresní agrární
komora, Most) a Martiny Černé (VÚHU a.s.). Ukončení projektu se samozřejmě zúčastnila i
Mgr. Iva Císařová – třídní učitelka třídy, zapojené do projektu; a tisková mluvčí společnosti
Vršanská uhelná a.s. Mgr. Gabriela Sáričková Benešová a personální ředitel společnosti
Bc. Petr Mrvík.
Komise hodnotila týmovou spolupráci, věcný obsah, grafické provedení a samozřejmě i
způsob prezentace před komisí.
4. ročník Uhelné maturity měl zatím nejvyšší úroveň z dosavadních ročníků, a tak komise
neměla lehké vybrat z 9 týmů ten nejlepší. I proto se nakonec se porota shodla na udělení
dvou 1. míst, a to:
Tým č. 8) Historie a současnost užití uhlí
Kateřina Zemanová, Alexandra Bauerová a Kateřina Hejduková
Tým č. 9) Druhá tvář těžby uhlí
Tereza Prokopová, Kateřina Weinfurtová a Alena Závětová
První dva týmy měly velmi dobře zpracovanou prezentaci i s chemickými pokusy, na dobré
odborné úrovni, velmi dobré vystupování a prezentaci jen nečetly u připravených materiálů,
ale doplňovaly ho vlastními názory, vlastními slovy. Nebyla na nich vidět ani tréma,
vystupovaly sebevědomě. Téma č. 9) Druhá tvář těžby uhlí bylo velmi obtížné, neboť nebylo
možno jej opsat z žádných zdrojů, ale musely vše zpracovat samy, což se jim podařilo na
výbornou.
Všichni zúčastnění obdrželi z rukou zástupců společnosti Vršanská uhelná a.s. drobný dárek a
certifikát za absolvování „maturity“. Na vítězné týmy čekal věcný dar – tablet a samozřejmě
diplom.
Okresní agrární komora Most se na této akci podílela takto:
 všichni účastníci – studenti – obdrželi od OAK Most propagační materiály – Stolní
kalendáře na rok 2019 – Regionální potraviny Ústeckého kraje 2019, diář a propisku
s logem OAK Most.
 při akci jsme prezentovali tyto regionální potraviny:
o obložené mísy mix – Vojtěch Strauss, Most
o špaldové řezy, křehouše, chodské koláče – Pekařství OERTELT, s.r.o., Most
o minizákusky mix – MIPO Market s.r.o. Most
o jablka – ZD Klapý
o ovocné mošty – Moštárna Louny In s.ro.

Závěrem hodnocení této akce lze podotknout, že třída 3. M Střední zdravotnické školy
v Mostě je elitou SZŠ Most a studenti této třídy jsou soustavně připravováni na studium na
vysoké škole s přípravou na medicínu, vědecké práce apod. Studenti jsou svými pedagogy
řádně vedeni k pracovitosti, zodpovědnosti, ctižádosti, se snahou dobře reprezentovat svou
školu.
Tento projekt znovu potvrdil, že je nutné takovéto akce organizovat. Projekt byl velmi
zajímavý, z prezentace týmů bylo vidět zájem o danou problematiku, snaha velmi dobře
prezentovat týmovou práci a ukázat před komisí poznatky a informace, které touto Cestou za
poznáním získali.
Pochvala patří:
 Ekologickému centru Most pro Krušnohoří, vedenému Ing. Martinou Černou, za
rozšiřování znalostí studentů a praktických znalostí souvisejících s těžbou uhlí na
Mostecku, kam tento projekt skutečně patří;
 Vršanské uhelné a.s., která finančně podpořila tuto vzdělávací akci;
 Střední zdravotnické škole Most, vedené ředitelkou Ing. Jitkou Haškovou, její
zástupkyni PaedDr. Bc. Soně Valuškové a všem pedagogickým pracovníkům, kteří
vychovávají tyto mladé studenty tak, aby z nich vyrostli odborníci s perspektivou
toho nejvyššího vzdělání v různých oborech, ctižádostivé mladé lidi, pracovité a
svědomité, kterých tolik potřebujeme.
Rovněž jsme zde provedli prezentaci mosteckého zemědělství, činnosti Okresní agrární
komory Most s Informačním centrem pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje
v souladu s plánem činnosti dle 9.F.e) regionální přenos informací.
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ředitelka OAK Most
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