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Nejlepší statistické plakáty
vytvořili ostravští žáci
Poslední květnový čtvrtek se uskutečnila v budově Českého statistického úřadu
slavnostní vernisáž nejlepších statistických plakátů na téma životní prostředí. Své
práce zde představili žáci základních a středních škol.

O plakáty žáků byl velký zájem.

„Je to již třetí vernisáž v naší galerii,“ řekla na úvod slavnostního
zahájení Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ. „Mám ohromnou
radost, že ČSÚ je prvním místem
v této republice, kde jsou tyto plakáty vystaveny. Uděláme vše pro
to, aby se výstava stala putovní
a mohlo ji zhlédnout mnohem
více lidí.“

J. Víchová (mluvčí ČSÚ), I. Ritschelová (předsedkyně ČSÚ) a J. Fischer (prorektor VŠE).

Myšlenka vzdělávat žáky základních a středních škol ve statistice se
stala cílem projektu Mezinárodní
asociace pro statistické vzdělávání
(International Association for Statistical Education – IASE). „Vlajkovou lodí pro první rok byla soutěž
o nejlepší statistický plakát na téma
statistika a životní prostředí,“ řekl na
vernisáži Jakub Fischer, prorektor

Výsledky národního kola soutěže

Vysoké školy ekonomické v Praze,
který ve spolupráci s ČSÚ soutěž
za Českou republiku koordinoval.
Do statistického klání se podle jeho šetření přihlásilo 4 916
studentů ze zhruba 30 zemí všech
kontinentů. „Jsem nesmírně rád,
že v České republice se jich přihlásilo dokonce 635, čímž jsme se
stali druhou zemí podle počtu zapojených studentů. Největší ohlas
měla soutěž ve Velké Británii, kde
na plakátech pracovalo až třikrát
více žáků než u nás,“ dodal.

Základní školy
1. místo ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15
2. místo ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická787/38
3. místo ZŠ Liberec, Lesní 575/12
Střední školy
1. místo Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669
2. místo SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ, České Budějovice,
Kněžskodvorská 33/A
3. místo OA a jazyková škola, Hradec Králové, V Lipkách 692

Finále v Dublinu
Soutěž byla určena pro žáky a studenty základních i středních škol
s cílem pomoci studentům popsat
své životní prostředí za pomoci
statistiky. Mohly se jí zúčastnit
dvoučlenné nebo tříčlenné týmy,
které si samy zvolily vlastní problematiku, provedly sběr dat, jejich

analýzu a své postupy a zjištěné
závěry promítly na plakát v poutavém grafickém provedení. Do
národního kola soutěže postoupilo celkem 46 nejlepších plakátů
z 22 základních a 24 středních škol.
Plakáty posuzovala odborná komise složená ze statistiků, ekonomů
a odborníků na životní prostředí.
„Čtrnáct nejlepších plakátů vidíte tady v ČSÚ. Asi není náhodné,
že oba vítězné plakáty pocházejí
z Ostravy, kde je zájem o životní prostředí ze známého důvodu
nejsilnější,“ poznamenal Fischer.
Vítězný plakát z každé kategorie
postupuje do mezinárodního finále. Bude oceněn a vystaven na
58. světovém kongresu Mezinárodního statistického institutu v Dublinu v srpnu 2011.

Alena Géblová
odbor vnější komunikace

