TISKOVÁ ZPRÁVA
16. června 2014
ŘEMESLA DĚTI BAVÍ – STLOUKALY, MALOVALY, ŠILY A VYTVÁŘELY DŘEVĚNÝ POKOJ
SNŮ
Projekt Agentury pro regionální rozvoj na podporu manuálních dovedností na školách
v kraji s názvem Řemesla nás baví, má za sebou další etapu: zná vítěze tvůrčí soutěže o
dřevěný pokoj snů. Týmy žáků (171 dětí – žáků 6.-9. tříd) stavěly dřevěné pokoje snů,
vyráběly do nich nábytek, šily polštářky, malovaly a vytvářely dekorace.
Projekt zaměřený na děti v základních školách hravou formou motivuje žáky k výběru
řemeslných profesí, po kterých je na trhu práce velká poptávka. Děti se zapojily do řady
projektů, kde propojily nejen zručnost, ale také schopnost pracovat v týmu.
Poslední tvořivou soutěží v letošním školním roce v rámci programu Řemesla nás baví, byla
soutěž o dřevěný pokoj snů. Soutěž byla určena pro skupiny žáků 2. stupně základních škol a
nebyla jen o představě konkrétní místnosti, šlo převážně o podpoření fantazie dětí obecně. Děti
vytvořily například Crazy House na havajské pláži nebo pokoj teenagera Modern Room.
Pro komisi, která ve dnech od 1. do 10. června vyhodnocovala soutěž, byl výběr vítězných modelů
těžkým úkolem, protože všechny modely jsou velice povedené a na každém bylo znát vynaložené
úsilí žáků.
Slavnostní vyhlášení vítězů dne 16. 6. 2014 na krajském úřadě v Ostravě odtajnilo tyto výsledky:
Výsledky soutěže hodnocené odbornou komisí:
1. místo – žáci ZŠ Fryčovice s vítězným modelem: Modern Room,
2. místo – žáci ZŠ Mladecko s modelem: Pokoj ptáka ohniváka,
3. místo – žáci ZŠ Fryčovice s modelem: Mí kamarádi mi postavili pokoj.
Soutěžní modely byly hodnoceny také širokou veřejností prostřednictvím internetu na stránce
http://soutez.povolaniprozivot.cz./.
Výsledky soutěže dle hlasování na internetu:
1. místo – žáci ZŠ Mladecko s vítězným modelem: Pokoj ptáka ohniváka,
2. místo – žáci ZŠ Fryčovice s modelem: Modern Room,
3. místo – žáci ZŠ Leoše Janáčka, Hukvaldy s modelem: Crazy house.
Projekt Řemesla nás baví (plně hrazený z EU) reaguje na dlouhodobý problém na trhu práce
v Moravskoslezském kraji – na malý zájem o práci v řemeslných profesích. Cílem je motivovat
žáky 6.- 9. tříd základních škol v menších obcích našeho kraje k volbě studia řemeslných oborů
poptávaných na trhu práce, rozvíjet jejich manuální zručnost a podporovat výuku pracovních
činností na ZŠ. Projekt volně navázal na předchozí projekty Technika nás baví, Region4Tech a
krajskou regionální iniciativu ForTech.

V rámci klíčových aktivit projektu jsou připraveny další atraktivní soutěže, exkurze do podniků nebo
workshopy s interaktivními dílnami a s ukázkami tradičních řemesel.
Web všech popularizačních vzdělávacích projektů ARR: www.povolaniprozivot.cz
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