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SOUTĚŽNÍ KVÍZ VARIANTA A - 2016

Otázka č. 1

Jaké barvy dominují v logu společnosti ČEZ Distribuce, a. s.?

Otázka č. 2

Kolik zaměstnanců má ČEZ Distribuce, a. s.?

Otázka č. 3

Jaké tři základní druhy napětí v naší republice rozlišujeme?

Otázka č. 4

Vyjmenujte všechny jaderné elektrárny v České republice.

Otázka č. 5

Jaká je délka (v kilometrech) distribučního vedení v České republice?
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SOUTĚŽNÍ KVÍZ VARIANTA B - 2017

Otázka č. 1

Proč jsme dnes tady?

Otázka č. 2

Kolik škol se zapojilo v loňském roce do projektu Prokopa Diviše?

Otázka č. 3

Kde se nachází významná přečerpávací vodní elektrárna v ČR?

Otázka č. 4

Jaké zvířecí druh využívá výhod soustavy vysokého napětí?

Otázka č. 5

Vyjmenujte všechny jaderné elektrárny v České republice.
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O NÁS

JSME ČEZ DISTRIBUCE

ČEZ Distribuce, a. s., je držitelem licence na 

distribuci elektřiny a je provozovatelem 

distribuční soustavy. 

Hlavním posláním je zásobování elektrickou 

energií na většině území České republiky.

Stále pracujeme na zvyšování kvality 

a spolehlivosti dodávky všem odběratelům.
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 ��elektřinou zásobujeme 

�6 500 000 obyvatel ČR

 ��obsluhujeme téměř �

3 600 000 odběrných míst

v 11 krajích

 ��naše distribuční vedení �by 

4× ovinulo Zemi

 ��obsluhujeme území 

o velikosti 100× větší než 

je rozloha hlavního města 

Prahy



CO DĚLÁME?
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 Řídíme provoz distribuční soustavy

 Rozvíjíme a budujeme distribuční soustavu

 Řešíme a odstraňujeme poruchy

 Připojujeme odběratele a zdroje elektřiny

 Komunikujeme s našimi klienty (občany, podnikateli, veřejnou správou)



JAKÁ JE PRÁCE V ČEZ DISTRIBUCI?
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 Práci, která má smysl 

 Tým, který Vás podrží, když to potřebujete 

 Ocenění, které začíná pochvalou 

 Stabilitu, kterou každý z nás potřebuje 

 Zhodnocení Vaší ceny na pracovním trhu 

 5 týdnů dovolené, abyste si mohli odpočinout 

 Příspěvek na jídlo, na sport, na zdraví a na penzi

 Bude Vám u nás prostě hezky 



MOTIVAČNÍ PROGRAM PROKOPA DIVIŠE

Víte, kdo to byl Prokop Diviš?
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Byl to známý přírodovědec a vynálezce.

V roce 1754 vynalezl  svůj "meteorologický stroj", který 

fungoval jako bleskosvod.



MOTIVAČNÍ PROGRAM PROKOPA DIVIŠE

Motivační program Prokopa Diviše je určen proto, že:

 Vám chceme dát šanci, ukázat to nejlepší ze sebe

 podporovat talent má pro nás smysl

 podporujeme nabídku budoucího zaměstnání 

ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
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MOTIVAČNÍ PROGRAM PROKOPA DIVIŠE

POJĎ DO TOHO S NÁMI!

 Prospěl jsi na konci klasifikačního období?

 Nejsi hodnocen horší známkou než „dobrý“ v rozhodujících předmětech oborového 

zaměření a odborném výcviku/praktickém vyučování?

 Nemáš snížený stupeň z chování v klasifikačním období?

 Nemáš negativní hodnocení v rámci výchovných opatření a nemáš uděleno výchovné 

nebo kázeňské opatření?   

 Jsi aktivní jak ve výuce, tak v rámci národních přehlídek odborných dovedností?

 Zapojuješ se aktivně do programů, projektů a dalších aktivit pořádaných Skupinou 

ČEZ?

 Děláš něco navíc?
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Jsou Tvoje odpovědi převážně ANO?

Výborně, splňuješ podmínky zařazení do projektu!



MOTIVAČNÍ PROGRAM PROKOPA DIVIŠE

CO TI PROGRAM PŘINESE?

 Zapojíš se do práce s námi formou odborné praxe

 Budeš se rozvíjet

 Postoupíš výš

 Poznáš, co by tě bavilo
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MOTIVAČNÍ PROGRAM PROKOPA DIVIŠE

…A JAKO NEJLEPŠÍ BUDEŠ ODMĚNĚN!
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16 000 Kč

11 000 Kč 7 000 Kč



NÁŠ PROGRAM VÁS MOTIVUJE JIŽ DRUHÝM ROKEM!
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Do pilotního projektu bylo ve školním roce 2016/2017 zapojeno:

 5 škol v různých regionech České republiky

 Celkem se programu zúčastnilo více než 500 studentů

 Oceněno bylo 45 studentů v celkové částce 508 000 Kč

Chomutov         Hradec Králové

Praha

Plzeň Ostrava



MOTIVAČNÍ PROGRAM PROKOPA DIVIŠE

JAK SE MŮŽEŠ ZAPOJIT?

 Přihlas se k programu ve škole

 Účastni se na dílčích školních projektech, ve spolupráci s ČEZ Distribucí

JAK BUDE PROGRAM PROBÍHAT

 Jednotlivé soutěžní úkoly bude určovat a vyhodnocovat sama škola

 Program je určen na celý školní rok 2017/2018

 Vyhodnocení proběhne na přelomu května/června 2018

 Celkové výsledky bude hodnotit komise složená:

 ze zástupců školy

 zástupce Asociace energetických manažerů 

 zástupců ČEZ Distribuce, a. s.
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…VAŠE ŠKOLA, JE JEDNOU Z 10 ŠKOL, 

KDE PROJEKT V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE PROBÍHÁ
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Praha

Liberec

Chomutov

Kladno

Plzeň

Ostrov
Hradec Králové

Dobruška

Ostrava
Olomouc



…VAŠE ŠKOLA, JE JEDNOU Z 10 ŠKOL, 

KDE PROJEKT V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE PROBÍHÁ

Do druhého kola projektu Prokopa Diviše 2017/2018 zapojujeme:

 10 škol v různých regionech České republiky

 5 škol z uplynulého ročníku

 5 nových škol

 Celkem se programu zúčastní více než 1000 studentů

 Oceněno bude 90 studentů v celkové částce převyšující 1 milion Kč
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JAK TO U NÁS VYPADÁ?

Chceš se dozvědět víc a zajímá Tě jak to u nás vypadá?

Sleduj náš web: 

www.cezdistribuce.cz

www.kdejinde.cz
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http://www.cezdistribuce.cz/


DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST 
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