Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
v rámci více jak čtyř desítek zastávek po celé České republice, které se uskutečnily v průběhu
posledních tří měsíců, měla i Vaše škola možnost zapojit se do zcela nového projektu E.ON City Cup.
Konkrétně do jeho první fáze - fotbalového turnaje, ve kterém v kruhových arénách soutěžili žáci a
žákyně prvních stupňů.
Dosažené výsledky jednotlivých základních škol se bodovaly. Na stránkách
www.eonrodinnyfotbalek.cz nyní naleznete průběžné hodnocení. Každá základní škola, i doposud
nezapojená, má ale možnost rozšířit svůj bodový účet prostřednictvím aktivit, které se týkají všech
jejích žáků bez rozdílu věku (tj. od 1. až do 9. třídy).
Prázdniny s E.ON na Fitkontu
V průběhu letních prázdnin mohou žáci získávat body prostřednictvím portálu www.fitkonto.cz. Stačí,
aby vedli záznamy o svých pohybových aktivitách v deníku „Můj pohyb“ nebo o stravování v části
„Moje jídlo“. Takto získané body se přepočtou dle platných pravidel soutěže a připíší na účet školy.
Šetřit energií se vyplatí
Již v průběhu letních prázdnin se žáci mohou zajímat o své okolí a připravovat si podklady na poslední
část soutěže, která odstartuje s počátkem nového školního roku. Žáci spolu s rodiči pak mohou zasílat
prostřednictvím připraveného formuláře na www.eonrodinnyfotbalek.cz zdokumentované projekty
(stručný popis + fotografie), o kterých si myslí, že šetří energii a přírodu. Za každý projekt splňující
pravidla soutěže pak bude na účet školy připsáno 10 bodů. A tak šanci na zisk stovek bodů má i škola,
která se fotbalové části nezúčastnila. Navíc v této části soutěže ohodnotíme nejpilnější třídu z prvního i
druhého stupně zúčastněných škol. Na žáky nejpilnější třídy prvního stupně čeká netradiční výlet do
ZOO Praha a žáci nejpilnější třídy druhého stupně se pak mohou těšit na tablety pro svou třídu.
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
rádi bychom Vás touto cestou požádali o vystavení přiloženého plakátu ve škole a informování Vašich
kolegů a především žáků o tom, že i přes léto mohou přispět nejen škole, ale také své třídě!
O co hrajete?
Škola s největším bodovým ziskem obdrží od společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
- divize Ecophon akustické řešení ve vybrané třídě v hodnotě 250 000 Kč, školu na druhém místě pak
vybavíme vnitřním úsporným osvětlením ve vybraných prostorách a škola na třetím místě získá od
společnosti ATREA s. r. o. projektovou dokumentaci vzduchotechniky.
V případě dotazů jsme plně k dispozici na níže uvedených kontaktech. Podrobná pravidla jsou k
dispozici na internetových stránkách www.eonrodinnyfotbalek.cz.
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