
   

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
31. 5. 2014 
 

ŘEMESLA BAVÍ DĚTI NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH A V DOSPĚLOSTI JE DOBŘE UŽIVÍ 

Na děti v základních školách v kraji se zaměřují popularizační projekty Agentury pro 
regionální rozvoj – hravou formou mají motivovat žáky k výběru technické či řemeslné 
profese. V rámci programu Řemesla nás baví budou v polovině června vyhlášeni 
vítězové tvořivé soutěže o pokoj snů – od 1. do 10. června je možné pro favorita 
veřejnosti hlasovat na webu povolaniprozivot.cz, vybírat svého vítěze bude také 
odborná porota. Vítězné pokoje snů pak budou vyhlášeny 16. června. Děti ze 
sedmi partnerských škol se budou také seznamovat s tradičními řemesly na jarmarku 
ve škole v Raškovicích, tam si je budou moci také vyzkoušet (už v úterý 3.6.). 
 
Projekt Řemesla nás baví (hrazený plně z EU) je zaměřen na žáky 6. - 9. tříd základních škol 
v menších obcích kraje a má je motivovat k výběru řemeslných profesí, po nichž je na trhu 
práce velká poptávka.  Program se snaží podpořit děti v manuálních dovednostech, podobně 
hravě jsou zaměřené další realizované projekty ARR - Technika nás baví (projekt v červnu 
končí) a Česko-Slovensko má technický talent (orientováno spíše na stavebnictví a 
elektrotechniku a určeno pro žáky základních škol v MSK a Žilinském samosprávném kraji). 
 
„Při přípravě všech projektů jsme kladli důraz na hravost a v případě řemesel samozřejmě 
tím víc na rukodělnou zručnost dětí. Žáci se účastnili třídenních tvůrčích dílen v Jeseníkách. 
Exkurze do podniků a škol jsme vybírali právě s ohledem na řemesla – děti byly ve sklárně, 
výrobně svíček, keramické dílně a ve středních školách, kde se řemesla učí,“ přiblížila 
ředitelka ARR Petra Chovanioková s tím, že v úterý 3. června bude moci 280 dětí ze sedmi 
škol vyzkoušet svou dovednost na jarmarku, který bude opět jakousi interaktivní dílnou 
s ukázkami řemesel košíkářů, kovářů, hrnčířů, řezbářů, tkadlen a předení nebo kdysi velmi 
oblíbeného, dnes polozapomenutého, drátenictví. Děti budou moci každé z řemesel samy 
vyzkoušet a své výrobky si odnést domů.  
 
 
Jarmark se bude konat v partnerské základní škole v Raškovicích – budete-li chtít 
zajet a fotit, je to možné, jen prosím - dejte mně určitě vědět do pondělních 16:00 
hodin, ať s vámi počítáme. Jarmark bude probíhat v čase od 9:00 do 15:00 hod. 
 
 
 
Soutěž o dřevěný pokoj snů byla určena pro skupiny žáků a nebyla jen o představě konkrétní 
místnosti, šlo o podpoření fantazie dětí obecně. „Děti vytvořily například Crazy House na 
hawaijské pláži, nebo pokoj teenagera – Modern Room“ popsala ředitelka Petra 
Chovanioková. Hlasuje se na webu a hodnotí i odborná porota. Vyhlášení vítězů bude na 
krajském úřadě 16. 6. – opět budete vítáni. V rámci hodnocení veřejností se zúčastní 
kolektivy dětí a pedagogů ze zapojených škol. 
 
 
  
 Web všech popularizačních vzdělávacích projektů ARR: www.povolaniprozivot.cz 
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