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TECHNIKA DĚTI BAVÍ A V DOSPĚLOSTI JE TAKÉ DOBŘE UŽIVÍ 

Projekt Agentury pro regionální rozvoj na podporu technického vzdělávání na školách 
v kraji s názvem Technika nás baví má před sebou další školní rok a v něm spoustu 
připravených akcí pro děti ze základních škol. „Zájem je velký – projekt totiž klade 
důraz na hru, tvořivost dětí a teoretizování je tu téměř zakázáno. Pro žáky 6. až 9. tříd z 
25 základních škol v Moravskoslezském kraji máme už v září připraveny exkurze, nevšední 
elektrodny, vícedenní workshopy v přírodě, rukodělnou technickou soutěž a technické kvízy 
na webovém portálu projektu, přiblížila aktivity ředitelka ARR Petra Chovanioková.  

Přímo v základních školách budou probíhat speciální tvořivé dílny - elektrodny. „Tým učitelů- 
techniků vždy přímo ve škole sestaví mobilní učebnu, v níž si žáci nejprve naprogramují a 
poté z připravených součástek vyrobí tzv. běžící světlo. 500 dětí se zúčastní také třídenních 
workshopů v Karlově pod Pradědem – stylem „škola hrou“ se tam seznámí se stavebními a 
elektrotechnickými obory,“ řekla ředitelka Chovanioková. Děti si vyzkouší výrobu sirén, 
blikačů, práci s vrtačkou, frézkou či soustruhem, postaví mosty, domy či celá náměstí (z 
lepenky, polystyrenu apod.), pracují s digitálními měřicími přístroji, terénními navigacemi, 
budou závodit s rádiovými modely aut apod.  

„Už 2. září startuje další rukodělná soutěž: děti budou stavět a montovat řemeslníka v jeho 
prostředí. Školy od nás dostaly nebo ještě dostanou pracovní manuály a sady dřevěného 
materiálu a drobného nářadí potřebné k výrobě. Soutěž bude vyhodnocena podobně jako 
letos po půl roce a ARR připraví výstavu modelů,“ rozvedla ředitelka ARR Petra 
Chovanioková program pro letošní školní rok. 

„Poptávka trhu práce je jasná: stále chybí technické profese, chybí kvalifikovaní a 
zdatní řemeslníci, takže výběr takové profese žákům zaručí dobrou práci a tedy 
perspektivní budoucnost. Zájem musíme trvale podporovat na všech stupních škol,“ 
připomíná náměstkyně hejtmana Věra Palková. „Technické a přírodovědné obory nebo 
řemesla na našich středních školách se daří obsazovat v posledních letech v podstatě 
stejnými počty žáků, což znamená, že je zde spíše nárůst, protože dětí na školách obecně 
ubývá. O něco vyšší je zájem o IT obory a to nás těší,“ doplnila náměstkyně hejtmana s tím, 
že letos studuje technicky zaměřené obory na středních školách v MS kraji 16 748 žáků 
z celkového počtu 57468 studentů středních škol. „Kraji se nyní podařilo získat 216 miliónů 
korun z Evropské unie také na podporu výuky technických a přírodovědných oborů na 16 
středních a 85 základních školách. Pro školy pořídíme nové moderní učebny a další 
vybavení, bude to znamenat více praxe pro studenty i žáky a důraz na tvořivost,“ připomněla 
náměstkyně hejtmana.  

„Technika nás baví běží naplno od září 2012 a je to program dvouletý, navázali jsme na 
dřívější projekt Region4Tech. Akcí – workshopů v přírodě, exkurzí, soutěží - se dosud 
zúčastnilo 1286 žáků z 25 základních škol v kraji. Zájem je vyšší než u předchozího projektu, 



 

protože děti si opravdu netradičně vyzkoušejí vše v praxi, není to teorie, je to vždycky spíše 
hra,“ popsala ředitelka Agentury pro regionální rozvoj Petra Chovanioková.  

Web projektu: www.povolaniprozivot.cz 
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