TISKOVÁ ZPRÁVA
Ústí nad Labem 24. 5. 2018
FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ CÍLÍ TAKÉ NA ŽÁKY ZŠ
Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
přivítala žáky osmého ročníku ZŠ Palachova.
V březnu 2018 spolu jednali děkan FSI, prof. Štefan Michna, a ředitel ZŠ
Palachova v Ústí nad Labem, Mgr. Marek Plch, o vzájemné spolupráci.
„Již v minulosti jsme slýchávali názory od zástupců základních a středních škol, že
by se měla na základní školy vrátit výuka v podobě ,dílen‘, a to z důvodu navýšení
zájmu o technické obory jak na středních školách, tak i na univerzitách. Díky dnům
otevřených dveří na základních školách v Ústí nad Labem jsme zjistili, že jedinou
školou, která tuto výuku vrátila do svého rozvrhu, je ZŠ Palachova,“ uvádí děkan
FSI, prof. Michna.
Při společném setkání v prostorách základní školy Palachova proto prezentoval
ředitel Plch děkanu FSI také školní vybavení dílen, zejména pro práci se dřevem.
Fakulta strojního inženýrství dlouhodobě systematicky pracuje s mládeží. Taktéž
žáky osmých tříd ZŠ Palachova pozvala na přednášky a exkurze do fakultních
laboratoří.
„V poslední době nás příjemně překvapuje zájem o naše studijní programy
a ukázky práce strojů ze strany žáků základních škol. Dokonce by se dalo říci, že
jejich zvědavost či zajímavé dotazy převyšují zájem studentů středních škol,“
upozorňuje Ing. Lucie Melničáková, PR pracovnice fakulty.
„Rádi bychom podnítili u mladých lidí zájem studovat technické obory na UJEP.
Rozhodnutí oslovit ty žáky základních škol, kteří již byli seznámeni s technickou
a manuální prací v dílnách, nám připadá logické,“ uzavírá děkan FSI.
Do budoucna se tedy FSI bude zaměřovat nejen na střední školy s technickým
zaměřením, ale také na ty základní školy, které jsou vybaveny dílnami.
Kontakt: Ing. Lucie Melničáková, lucie.melnicakova@ujep.cz, 475 285 555
Odkaz na fotografie k volnému užití: Žáci ZŠ Palachova na FSI UJEP; archiv
FSI UJEP
https://filesender.cesnet.cz/?vid=25d0c257-cd03-8189-db07-00002a7de9f4
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