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Region4Tech má za sebou úspěšné workshopy, exkurze, vrcholí první soutěž 
 
Podpora zájmu o studium technických oborů formou workshopů, exkurzí, soutěží a cílených 
akcí – to je v září nastartovaný Region4Tech, na který Agentura pro regionální rozvoj získala 
dotace z EU a který je určen žákům základních škol. 
 
Právě finišuje první soutěž: o nejlepší dřevostavbu (model) – historickou či moderní. 
Zájem projevilo 25 tříd z 12 základních škol, mohou odevzdávat své výrobky do 23. 
listopadu. V prosinci budou všechny výrobky vystaveny na ostravské výstavě Učeň, 
středoškolák, vysokoškolák. Tři vítězné třídy pak pojedou za odměnu na jimi vybranou 
výstavu. ,,Žáci stavějí ze speciální stavebnice a mají vytvořit model známé stavby nebo 
úplný originál s maximem originálních řešení,“ upřesnila manažerka projektu z ARR Silvie 
Szwedová s tím, že hodnocení bude nejen na komisi odborníků na ostravské výstavě, ale 
hodnotit bude moci od 28. 11. do 9. 12. i laická veřejnost na webu projektu 
www.povolaniprozivot.cz. Vyhlášení výsledků soutěže je v plánu 12. 12.  
 
Žáci zapojených škol už mají za sebou také exkurze do sedmi firem, mj. výrobců autodílů 
v průmyslové zóně Mošnov, Novém Jičíně nebo Hradci nad Moravicí, do Elektrárny 
Dětmarovice nebo bohumínských železáren, kde se děti seznámily s praxí některých 
učebních oborů. V lednu 2012 bude vyhlášena technická olympiáda pro žáky 7. - 9.tříd 
základních škol, bude probíhat dvoukolově (škola-kraj) a v současnosti ARR finalizuje témata 
a úkoly. 
Žáci 7. až 9. tříd čtyř základních škol absolvovali první z pěti plánovaných workshopů 
v přírodě.  Děti si za dozoru odborníků rozšířily obzory ve dvou oborech – elektrotechnice a 
stavebnictví. 
 
Na stránkách www.povolaniprozivot.cz jsou aktuální informace o aktivitách projektu a také o 
jednotlivých učebních a studijních technických oborech pro žáky základních škol.   
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