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PROJEKTY ARR NA PODORU TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ SE PRO VELKÝ ZÁJEM 
ROZROSTLY: JEDEN NOVÝ JE MEZINÁRODNÍ A DALŠÍ NA PODPORU ŘEMESEL  

Česko-Slovensko má technický talent a Řemesla nás baví, to jsou další možnosti, jak 
mezi dětmi na základních školách v kraji zpopularizovat technické obory a motivovat 
žáky k výběru středoškolského oboru nebo řemesla, po jehož absolutoriu nebudou 
mít problém najít práci. Agentura pro regionální rozvoj tak doplnila již běžící projekt 
Technika nás baví, kde je druhým rokem zapojeno 25 základních škol v kraji a kde už 
některou z akcí, workshopů, soutěží nebo exkurzí absolvovalo téměř 1500 dětí. Škola 
hrou – to je hlavní motto všech tří. „Řemesla a technické obory dnes znovu přitahují ty, 
kdo chtějí najít perspektivní práci na celý život, poptávka trhu práce je velká a firmy technické 
profesionály a dobré řemeslníky těžko shánějí. Přiblížit dětem technické obory a nová i 
tradiční řemesla dneška jako něco, co je bude bavit a může je dobře uživit, to je náš cíl, “ 
řekla ředitelka ARR Petra Chovanioková s tím, že zájem škol je velký a programy se proto 
postupně rozrůstají. 
 
„U prvně jmenovaného nového programu už soutěžili v technických dovednostech žáci 
z našich a slovenských škol, další aktivity poběží od jara, orientujeme se tu nejen  na 
stavebnictví a elektrotechniku. Program Řemesla nás baví  je zaměřen především na 
rukodělné dovednosti a popularizaci dlouho opomíjených řemesel. Důraz u všech tří klademe 
na praxi, dovednosti, něco, co si děti mohou samy udělat, osahat a vyzkoušet tak, aby to 
bylo co nejzábavnější a tím je také maximálně motivovalo,“ shrnula ředitelka Agentury pro 
regionální rozvoj Petra Chovanioková.  
 
„Školáci budou díky projektu  Řemesla nás baví také soutěžit, budou stavět svůj vysněný 
pokoj. V lednu rozvezeme do škol unikátní dřevěné stavebnice, školní týmy se budou moci 
dát do práce a nejhezčí pokoj bude znám v červnu – vždycky hodnotí porota, ale také 
veřejnost na webu. Děti na jaře zavezeme na tvůrčí dílny do Jeseníků, tam budou pracovat 
se dřevem, kovem, sklem nebo dalšími materiály a v červnu se bude moci 300 žáků 
zúčastnit řemeslného jarmarku,“  rozvedla projektová manažerka Silvie Szwedová.  
„V rámci  projektu Technika nás baví žáci od září staví v soutěži model řemeslníka při práci, 
zapojeno je 21 škol a vítěze vyhlásíme v březnu. Žáci letos pojedou na další exkurze do 
podniků, na tvůrčí workshopy, absolvují další řadu tzv. elekrodnů, kde vyrábějí jednoduchý 
elektrooobvod – tyhle dílny připravujeme ve spolupráci s ostravskou Střední školou 
elektrotechniky a informatiky,“ doplnila Silvie Szwedová. Elektrodny probíhaly i v minulém 
školním roce (2012/13) a mají už první výsledky. „Některé děti, které je s námi absolvovaly, 
jsou od září našimi studenty,“ potvrdil jeden z lektorů elektrodnů, učitel uvedené střední školy 
Jiří Pohludka.  
„Česko-Slovensko má technický talent pak na jaře umožní další soutěžní setkání dětí 
z našeho a Žilinského kraje a žákům škol z našeho regionu se otevřou možnosti navštívit 
také některé z velkých podniků v Žilinském kraji,“ uzavřela ředitelka ARR Petra 
Chovanioková.  
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