Tisková zpráva: Tepelnou Pohodu do škol čeká další inovace
Po třech letech fungování projektu „Nebojte se matematiky“ se Tepelná pohoda do škol dočká další
inovace. Už od dubna letošního roku se mohou studenti těšit na nový vzdělávací program s názvem
„Budoucnost v United Energy“.
Vzdělávací program pro základní školy regionu v rámci projektu Tepelná Pohoda do škol odstartovala
společnost United Energy již v roce 2008. Původní program, jehož cílem bylo především seznámit děti
s principem výroby elektřiny a tepla a doplnit tak výuku na školách o praktické ukázky, byl po pěti
nahrazen projektem „Nebojte se matematiky“. Jeho úkolem bylo přesvědčit studenty, že matematika
není jen abstraktní věda, které je třeba se bát, ale že je součástí běžného života a může být i
zajímavá.
„Po třech letech fungování projektu Nebojte se matematiky, se Tepelná pohoda do škol dočká další
inovace. Od dubna jsme pro studenty středních škol s technickým zaměřením a gymnázií připravili
nový program Budoucnost v United Energy, jehož cílem bude nejen rozšířit výuku na školách a ukázat
studentům jak vypadá reálný provoz teplárny, ale zároveň u nich vzbudit zájem o pokračování ve
studiu technických oborů na VŠ, ukázat jim možnost uplatnění v teplárně a získávat v nich budoucí
zaměstnance“, osvětlila nový program Miloslava Kučerová, mluvčí teplárenské společnosti.
Učitelé si zároveň odnesou CD s krátkým videofilmem o vybraných profesích v United Energy.
Projekt v nové podobě odstartuje již začátkem dubna tohoto roku.

Bližší informace budou

zveřejněny v průběhu března na webu www.tepelnapohoda.cz v záložce „… do škol“.

V loňském roce navštívilo komořanskou teplárnu, v rámci projektu Tepelná Pohoda do škol, 261
studentů. Od počátku zahájení vzdělávacího programu v roce 2008 prošlo areálem společnosti United
Energy více jak 2 000 dětí středních, základních i mateřských škol regionu Mostecka, Litvínovska a
Chomutovska.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akciová společnost United Energy patří k předním českým nezávislým producentům elektřiny a tepla. Provozuje
elektrárnu s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v Komořanech u Mostu o celkovém instalovaném
elektrickém výkonu 239 MWe. Zásobuje teplem 35 tisíc domácností v Mostě a Litvínově a řadu nebytových
prostor, průmyslových podniků, zdravotnická zařízení, školy a další. United Energy je součástí ENERGETICKÉHO
A PRŮMYSLOVÉHO HOLDINGU.
Akciová společnost Severočeská teplárenská je 100% -ní dceřinou společností United Energy, a.s. a majitelem
tepelných rozvodných zařízení zásobujících města Most a Litvínov.
Od 1. května 2012 se ST, a.s. stala smluvním provozovatelem tepelných zařízení společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ,
a.s. K 1. lednu 2015 proběhla fúze sloučením společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ do společnosti Severočeská
teplárenská, jako nástupnické společnosti. V důsledku fúze společnost PM, a.s. zanikla bez likvidace a její
veškeré jmění přešlo na nástupnickou organizaci ST, a.s., která tak vstoupila do právního postavení zanikající
společnosti PM, a.s., včetně obchodních vztahů.

