
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

26. června 2012 

ZÁJEM O REGION4TECH BYL OBROVSKÝ, STARTUJE TECHNIKA NÁS BAVÍ 

Projekt Agentury pro regionální rozvoj na podporu technického vzdělávání na základních školách 

v kraji Region4Tech končí, ale ARR pokračuje dalším projektem – Technika nás baví. Letošní 

zaměření bylo generálnější, ve školním roce 2012-13 se projekt zaměří opět na technické vzdělávání 

jako celek, ale programy pro žáky 2. stupně základních škol budou ještě více orientovány na stavební 

a elektroprofese. Připraveno je pro velký zájem už 20 workshopů (v tomto školním roce jich bylo 5) a 

více soutěží nebo exkurzí než letos. 

„Oba programy zapojují žáky i učitele už od 6. ročníků základních škol a je to trvalý proces, protože tady 

stále vládnou představy o špinavosti nebo neatraktivitě technických oborů. Jenomže to dávno není pravda, 

jsou to obory čisté, perspektivní a žádané na trhu práce. O řemesla nebo technické obory je obecně mezi 

žáky dlouhodobě malý zájem, přitom uplatnění na trhu práce je velké, proto navazující popularizační projekty 

a trvalá práce,“ upřesnila náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast školství Věra Palková. 

Region4Tech odstartoval s 15 základními školami, postupně se jich ale zapojilo 55 a akcí, soutěží 

nebo technické olympiády se nakonec aktivně účastnilo 2381 žáků a 93 pedagogů ze škol z celého 

Moravskoslezského kraje. Hlavním motivačním faktorem byl přístup: vždy zábavný a neotřelý, tedy škola 

hrou. 

Lákavé byly workshopy v přírodě (pět s účastí 250 žáků), různé soutěže (například o nejlepší dřevostavbu 

vyhodnocenou na ostravské výstavě), nebo exkurze do špičkových firem, protože cílem bylo také propojit 

podniky s potencionálními skupinami zaměstnanců a ovlivnit pozitivními příklady a hrami výběr střední školy. 

„Moc bych chtěla poděkovat jménem svým ale i žáků za obrovský zážitek z workshopu, opravdu to bylo 

úžasné, jak byli žáci nabiti energií, zájmem, aktivitami, no prostě někteří to dali najevo děkovnými slovy. A to 

už je co říct. Těšíme se na další akce s Agenturou příští rok“, uvedla učitelka ze základní školy v Ostravě 

Hrabové Vladimíra Holušová. 

 
Velký zájem mezi žáky byl také o exkurze: továrnu Hyundai v Nošovicích, Elektrárnu ČEZ v Dětmarovicích, 

ale také o návštěvu Ostroje Opava.  Pracovníci firem jezdili i na besedy do škol – nejčastěji z Vítkovic nebo 

ČEZu. Mezi atraktivní cíle exkurzí patřily také papírna ve Velkých Losinách nebo Technické muzeum 

v Praze.  

V září opět odstartuje soutěž o nejlepší dřevěný výtvor, tentokrát na téma stavba osobního a nákladního 

automobilu, již nyní je zapojeno 25 škol. 

Vše potřebné o obou projektech na webu www.povolaniprozivot.cz 

 
 
 

http://www.povolaniprozivot.cz/

