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POZVÁNKA 

Krajská hospodářská komora Libereckého kraje 

si Vás dovoluje pozvat  

k účasti v krajském kole odborné metodické soutěže  

 

 

TALENTY PRO FIRMY „T-PROFI“  

 

Centrum Babylon Liberec, Nitranská 1, 460 07 Liberec 

IQ FABLAB ve 4. patře IQ parku 

 

pátek, 11 3. 2022, od 8.30 – 14.30 hodin,  

 

Principy soutěže: 

• podpora zavádění polytechnické výuky v rámci odborného vzdělávání  

• posilování kvality odborné přípravy žáků s praktickým využitím v oblasti výroby pro ZŠ, SŠ  

• prohlubování spolupráce zaměstnavatelů a vzdělavatelů 

• podpora a popularizace prestiže technických profesí mezi širokou laickou i odbornou 

veřejností 

 

Program:      

8:30 – 9:00   Registrace účastníků, občerstvení 

   9:00 – 9:15   Zahájení akce, představení soutěžních týmů 

   9:15 – 9.30   Instruktáž soutěžních týmů, bezpečnostní pokyny 

9:30 – 12:30   Montáž modelu 

12:30 – 13:30  Oběd, hodnocení soutěžních modelů porotou 

13:30 – 13:50  Závěrečné zhodnocení porotou a vyhlášení výsledků 

13:50 – 14:30  Demontáž modelů  a ukončení akce 

 

Vítězný tým krajského kola postupuje do 6. národního finále T-PROFI v Praze.  
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  Koncept odborné soutěže  „T-PROFI“ -  Talenty pro firmy“  

„T – PROFI“ je určena žákům základních a středních škol, kteří společně se zástupci firmy tvoří 

týmy mají společný cíl – sestavit dle zadání funkční model zařízení, vycházející z technologické 

základny polytechnické stavebnice např. Merkur i jiných. 

 

Cíle soutěže 

1. podpora zavádění polytechnické výuky v rámci odborného vzdělávání  

2. podpora posilování kvality odborné přípravy žáků s praktickým využitím v oblasti výroby pro ZŠ, 

SŠ  

3. rozvoj kreativního myšlení žáků i studentů  

4. informační a dovednostní rozvoj pedagogických pracovníků, pracovníků úřadů práce o daných 

profesích a zaměstnavatelích 

5. podpora a popularizace prestiže technických profesí mezi širokou laickou i odbornou veřejností 

 

Průběh akce 

• Soutěží smíšené týmy žáků ZŠ/SŠ  – dle společného zadání v daném časovém limitu týmy postaví 

a zprovozní nové funkční zařízení v časovém limitu cca 2,5 - 3 hodin na bázi polytechnické 

stavebnice 

• Dospělí, tj. zástupci firem a ped. dozor mají důležitou roli instruktorů a poradců. Fyzicky však do 

montáže nezasahují. Ta je zcela v rukou žáků.  

• Po vyhodnocení výsledků soutěží 

 

Cílové skupiny akce v zastoupení 14ti krajů ČR 

• Účastníci technické dovednostní soutěže - Žáci 2. stupně 5. třídy ZŠ a studenti 2. ročníků SŠ 

v podobě smíšených 6-i členných týmu (3ZŠ+3SŠ) 

• Kapitáni soutěžních týmů a koordinátoři - zástupce zaměstnavatele – mistři odb. výcviku 

(1os./1sout. tým)  

• Koordinátoři soutěžních týmů - pedagogičtí pracovníci zapojených škol s profilací odborného 

zaměření (1os./1sout. tým)  

 

Nesoutěžní účastníci soutěže: 

• Porota hodnotitelů – zástupci krajských institucí, nesoutěžících firem, škol atp.  


