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Tisková zpráva:
V Pardubicích, dne 24. března 2009
Ve dnech 24. a 25. března t.r. probíhá krajské kolo 2. ročníku soutěže „Festival vědy
a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji“. Cílem soutěže je podpořit zájem co
nejvíce dětí a mládeže o technické a vědecké profese. Tato akce se koná v prostorách Domu
techniky v Pardubicích. Soutěž probíhá pod záštitou ministra práce a sociálních věcí RNDr.
Petra Nečase a v gesci Mgr., Bc. Jany Smetanové, členky krajského zastupitelstva. Soutěž
podporuje rovněž členka Rady Pardubického kraje pro školství, kulturu a památkovou péči
Ing. Jana Pernicová. Soutěž organizuje společnost Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s.
(IRER), dceřiná společnost Univerzity Pardubice a města Pardubice.
Soutěž je financována Pardubickým krajem a částečně i sponzory: Univerzita Pardubice,
International Power Opatovice, a.s., Prokop Incest,a.s., Skupina ČEZ, Isolit-Bravo, spol.
s r.o., Jarmila Janurová - JaJa Pardubice.
Do krajského kola postupilo z okrskového kola v Pardubicích 22 projektů, z Ústí nad Orlicí
19 projektů žáků základních škol. V krajském kole soutěží i projekty ze střeních škol z celého
Pardubického kraje a Královehradeckého kraje, přihlášeno je 37 projektů.
Vítězné projekty soutěžících ze středních škol postoupí do národního kola soutěže AMAVET
v Praze a pro nejlepší soutěžící ze základních škol Pardubický kraj připravuje za odměnu, tak
jako minulý rok, cestu do Francie.
Tak jako na okrskových kolech soutěže, která proběhla ve dnech 4. a 5. února t.r. na ZŠ
Polabiny 3 v Pardubicích a na Gymnáziu v Ústí nad Orlicí, soutěžní projekty hodnotí odborná
komise složená ze zástupců Univerzity Pardubice, zástupců firem působících v Pardubickém
kraji, středoškolských pedagogů a dalších odborníků. Předsedou komise je Ing. Stanislav
Medřický, CSc., zástupce AMAVET Praha, tvůrce metodiky řešení projektů pro soutěžící.
Během soutěžních dnů je možné, aby školy přicházely, po předchozí domluvě, se svými dětmi
na prohlídky prezentovaných projektů a žáci škol tak mají možnost vidět, co jejich spolužáci
byli schopni vytvořit. Možnost těchto exkurzí byla nabídnuta ZŠ a SŠ v Pardubicích.
2. ročník soutěže bude ukončen konferencí, která se bude konat 21. května na půdě Univerzity
Pardubice.
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