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KARVINÁ POŠLE DĚTI DO SVĚTŮ TECHNIKY V DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICE
Město Karviná začíná posílat děti ze všech svých škol do expozic v Dolní oblasti
Vítkovice. Půjde o didakticko-zábavné pobyty pro děti z posledních tříd mateřských
škol a z obou stupňů škol základních. Memorandum o spolupráci DNES podepsali
primátor města Karviné Tomáš Hanzel a předseda předsednictva sdružení Dolní oblast
Vítkovice Jiří Michálek. Karviná je prvním městem, které takovou systematickou spolupráci
zahajuje.
„Bude to dlouhodobá spolupráce, která nebude závislá na tom, kdo bude právě na radnici.
Technické vzdělávání je trend, poptávka po takových profesích je velká, nabídka nestačí.
Naše děti tedy budou moci strávit v inspirativním a zábavném prostředí půlden nebo celý den
a i touto cestou zjistí, že řemeslo nebo technicky orientovaná profese není nic špinavého
nebo nezajímavého. Naopak jde o profese perspektivní a mnohdy velmi atraktivní. První
karvinské děti vyjedou už letos na podzim a my budeme školám exkurze platit. Počítáme pro
tento školní rok asi s miliónem korun. Samozřejmě hodláme tento typ vzdělávání zahrnout do
našeho akčního plánu pro čerpání evropských peněz a počítáme s tím, že už v nejbližších
letech toto budeme financovat z dotací, “ řekl primátor Tomáš Hanzel. „Pro naše školy jsme
už například v minulosti díky evropským dotacím zajistili programy jazykové výuky, pořídili
jsme školám multimediální učebny. Podporujeme nové formy a metody výuky. Některé naše
základní školy se už dříve samy zapojovaly právě do popularizačních kampaní na podporu
technických oborů organizovaných krajem nebo vysokými školami. Spolupráce s Dolní
oblastí Vítkovice bude naše přímá podpora určená všem našim základním školám a nově i
školkám,“ shrnul primátor Hanzel.
„Zásadní význam technicky orientovaných a přírodovědných oborů pro náš trh práce si
všichni uvědomujeme, ale naše školství zatím není schopné systematicky vzdělávat také
podle Komenského hesla „škola hrou“ tak, aby děti k takovým oborům zábavnou formou
přitáhlo. Ve světě už to pochopili a podobná centra jako je to naše tam jsou běžnou součástí
školní výuky. Jsem rád, že spolupráce s Karvinou je koncipována jako dlouhodobá a že
Karviná přesně toto svým dětem umožní,“ řekl před podpisem předseda představenstva a
generální ředitel Vítkovice Holding Jan Světlík.
„Pro karvinské školy máme připraveny speciální balíčky šité na míru věku a zájmu cílové
skupiny dětí. Nejmenší předškolní děti se tak budou moci dozvědět mnoho zajímavostí
z rozmanité přírody a světa kolem. První stupeň základních škol zase bude moci bádat ve
sluneční soustavě či zabrousit mezi roboty v našem životě. Ti nejstarší se dostanou do světa
nabitého elektrickou energií nebo se dozvědí více o problematice DNA. To vše vždy hravou
a interaktivní formou,“ upřesnil za Dolní oblast ředitel Světa techniky Jakub Švrček s tím, že

spolupracují také s Ostravou nebo Opavou a v začátcích jsou Bohumín nebo Havířov, ale
takto systematicky a zároveň už dlouhodobě to město Karviná pojalo jako zcela první.
„Našim dlouhodobým cílem je stav, kdy každý žák a student v rámci celého kraje bude mít
možnost alespoň jednou ročně navštívit Svět techniky v rámci výuky a zažít tak něco nového
a zároveň se pobavit,“ doplnil předseda sdružení Dolní oblasti Vítkovice Jiří Michálek.
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