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Mnoho žáků, studentů i pedagogů se dopravuje do školy autem. Někdy 
opravdu není jiná možnost, ale často to děláme z pouhé pohodlnosti, i když 
existují šetrnější a zdravější způsoby cestování do školy. Zkuste zjistit, jak je 
na tom vaše škola či třída v porovnání s ostatními: 
Stačí, když v týdnu 26.-30.3.2012 každý žák a pedagog každý den 
zaznamená, jakým způsobem se dopravil do školy. S použitím připravené 

tabulky s tím nebude téměř žádná práce. Výsledky pak sečtete za jednotlivé třídy a odevzdáte do 
Ekocentra ZAHRADA. Pokud se zapojí celá škola (všichni žáci a pedagogové po celý týden), bude 
zařazena do meziškolní Soutěže o zelenou koloběžku. 
Cílem je, aby se co nejméně lidí (studentů či žáků i pedagogů) v uvedeném týdnu 
dopravovalo do školy jinak, než autem. Výsledný součet cest do školy bez použití auta bude u 
každé školy započítán podle celkového počtu žáků a pedagogů ve škole. Šanci zvítězit a získat 
zelenou koloběžku – symbol nejohleduplnějšího způsobu dopravy - má tedy každá škola, bez ohledu 
na svou velikost.  
 
 
Pravidla soutěže pro rok 2012:  
 
1. Soutěže vyhlášené Ekocentrem Zahrada se mohou zúčastnit celé základní a střední 

školy v okrese Mladá Boleslav, nebo jejich jednotlivé třídy. 
2. Základní soutěžní jednotkou je školní třída. Podmínkou její platné účasti v soutěži je, že po celý soutěžní týden 26.-30.3.2012 

budou všichni přítomní žáci pravdivě zaznamenávat způsob, jakým se v jednotlivé dny dopravovali do školy (pro jednoduchost 
se zaznamenává pouze způsob dopravy do školy, nikoliv ze školy). K tomu slouží připojená tabulka s nadpisem „SOUTĚŽ O 
ZELENOU KOLOBĚŽKU“. Použije-li jeden člověk cestou do školy víc dopravních prostředků, do tabulky se zapíše ten, který 
je v legendě pod šipkou na vyšším řádku. 

3. Na konci školního týdne třídní učitel či jiný pedagog zajistí sečtení počtů přítomných žáků v jednotlivých dnech a zapíše celkové 
součty v tabulce pro svou třídu. Na záznamové tabulce každé třídy musí být na spodním řádku jméno pedagoga, který zodpovídá 
za pravdivost a správnost uvedených údajů. Bez jeho podpisu jsou výsledky neplatné. 

4. Pokud se do Soutěže o zelenou koloběžku zapojí celá škola, musí po celý soutěžní týden pravdivě zaznamenávat způsob dopravy 
do školy v jednotlivých dnech všichni přítomní žáci (každá třída vyplňuje svou tabulku) i všichni přítomní pedagogové (do 
samostatné tabulky).  Správnost a pravdivost údajů v záznamové tabulce pedagogů potvrzuje na jejím spodním řádku svým 
podpisem ředitel/ka školy. 

5. Zcela vyplněné originální tabulky všech zúčastněných tříd i pedagogického sboru je nutno odevzdat do pondělí 2.4.2012 16:30 
hodin do Ekocentra Zahrada v Mladé Boleslavi (pro vlastní potřebu je možno pořídit kopie). Později doručené, neoriginální či 
nekompletní výsledky nebudou do soutěže zahrnuty. 

6. Nejlepší skóre dosáhne ta škola či třída, která za celý soutěžní týden zaznamená nejmíň doprav do školy autem vzhledem 
k počtu přítomných žáků či pedagogů ( = celkový počet jízd autem vydělený počtem „člověkodnů“). Pro celkový součet školy se 
výsledky pedagogického sboru násobí 5x, tzn. že každá cesta autem má u pedagoga pětkrát vyšší váhu, než u žáka! 

7. Držitelem Zelené koloběžky se stane škola, která se zapojí celá a získá nejlepší skóre. Hlavní výhru získá ta třída z vítězné 
školy, která dosáhne nejlepší skóre v rámci své školy. Při shodném výsledku dvou či více škol nebo tříd zvítězí ta, která bude mít 
větší počet přítomných žáků v soutěžním týdnu („člověkodnů“ ve výsledkové tabulce). Hlavní výhru – volnou celodenní 
vstupenku na koupaliště v Mladé Boleslavi (s platností do 30.6.2012) – získají všichni žáci vítězné třídy, kteří byli alespoň 1 den 
v soutěžním týdnu ve škole.  

8. Pokud absolutně nejlepší skóre dosáhne třída z jiné než vítězné školy, získají všichni její žáci jako odměnu 1 výukový program 
pro celou třídu v Ekocentru Zahrada podle vlastního výběru (nabídka programů je na www.MB-eko.cz/zahrada). 

9. Vyhlášení výsledků a předání odměn zástupcům vítězné školy a všem žákům či studentům vítězné třídy proběhne v sobotu 
14.4.2012 odpoledne na Zeměfestu v Ml.Boleslavi v parku Na Výstavišti. Přesný čas bude domluven s vítězem soutěže předem.  

10. Školy zapojené do soutěže obdrží od vyhlašovatele potřebný počet vytištěných informačních dopisů pro rodiče spolu 
s anonymním dotazníkem pro rodiče, jehož cílem je zjistit a zlepšit podmínky pro samostatný pohyb a pobyt dětí venku. Školy 
předají rodičům všech zapojených žáků informační dopisy s dotazníky nejpozději v pátek 23.3.2012 a vyplněné vyberou 
nejpozději v pátek 30.3. a následně odevzdají spolu se záznamovými tabulkami do 2.4. 16:30 do Ekocentra ZAHRADA. 
Zpracování dotazníků a zveřejnění souhrnných výsledků zajistí Ekocentrum ZAHRADA. 

11. Do soutěže se jednotlivé třídy a školy přihlašují včasným odevzdáním úplně vyplněných originálů záznamových tabulek a 
anketních lístků od rodičů, čímž zároveň stvrzují souhlas s pravidly soutěže.  

12. Kontakt na vyhlašovatele a pořadatele soutěže je: Ekocentrum ZAHRADA DDM, Jaselská 1119, Mladá Boleslav, www.MB-
eko.cz/zahrada, zahrada@ddm-mb.cz, tel. 326329113. Kontaktní osoba: Jan Cindr. 

 
 


