
 
 

Řešení projektu  OPVK „Centrum pro podporu přírodovědných a technických věd: Technická a 

přírodovědná laboratoř pro děti a mládež Zlínského kraje“ na UTB ve Zlíně vstupuje do své závěrečné části 

Řešení projektu OPVK „Centrum pro podporu přírodovědných a technických věd: Technická a přírodovědná 

laboratoř pro děti a mládež Zlínského kraje“ na UTB ve Zlíně ve spolupráci se SPŠP-COP Zlín, vstupuje do své 

finální části. Od začátku jeho řešení, března 2014, byly uskutečněny desítky akcí pro podporu popularizace 

vědy mezi dětmi a mládeží ve Zlínském kraji a mnohé další běží nebo teprve proběhnou. Velký ohlas, jak mezi 

dětmi, tak jejich učiteli, má Univerzita školního věku, kdy žáci základních škol navštěvují laboratoře Fakulty 

technologické, kde se seznamují s odbornou technikou a postupy využívanými při biologických, chemických a 

fyzikálních experimentech. Jak na půdě středních škol, tak na UTB se uskutečňují Road show určené pro 

středoškoláky zaměřené na propagaci nejaktuálnějších výsledků ve vědě a výzkumu jakými jsou např. 

poznatky z oboru bioniky, biodegradability, molekulární gastronomie, kvantové fyziky nebo teorie chaosu 

prostřednictvím populárně naučných přednášek. 

Další akcí, která zaznamenala velmi kladný ohlas, byl letní Badatelský tábor na univerzitní chatě na Portáši. 

Přes dvacet dětí ze základních škol na Zlínsku se během jednoho týdne seznámilo zajímavým způsobem 

s neuvěřitelným množstvím poznatků o živé i neživé přírodě především formou her. 

      

Oblíbené jsou i Badatelské výpravy pořádané pro žáky středních škol. Navštívenými lokalitami byly např. 

Chřiby u Uherského Hradiště, Váté písky u Bzence nebo byli středoškoláci seznámeni přímo v terénu 

s vodním ekosystémem Baťova kanálu. 

      

 



 
 

Pro samotné pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ jsou určeny workshopy rozvíjející jejich potenciál v možnostech 

využití pokročilých médií a nejnovějších poznatků při výuce přírodovědných a technických předmětů.  

            

V plánu je ještě do konce června 2015, kdy projekt OPVK končí, škola v přírodě pro děti ze ZŠ Malenovice, 

další Univerzity školního věku i Road show. Zároveň se středoškoláci nyní aktivně účastní Junior projektů, kdy 

intenzivně zpracovávají zadaná témata z  technických a přírodovědných oblastí pod vedením zkušených 

odborníků z Fakulty technologické UTB ve Zlíně. 

             

Žáci se dále mohou těšit na animované filmy, které zábavnou formou přiblíží různé zajímavé přírodní úkazy. 

První filmy byly představeny na podzim na Noci vědců v Laboratorním centru FT a podle velkého ohlasu 

veřejnosti lze konstatovat, že jde o nejideálnější a nejúčinnější formu popularizace VaV. Filmy budou 

doplňovat tištěné a elektronické publikace, leporelo a fotografická kniha také se zaměřením na popularizaci 

vědy. 

        



 
 

I po skončení řešení projektu bude původní řešitelský tým 

usilovat o další popularizaci technických a přírodovědných 

předmětů mezi dětmi a mládeží na Zlínsku. 

 

  

 

 

 


