
SPŠ - Slavnostní otevření Polytechny a 4.0 DAY 2021 

V úterý 12. října se v naší škole slavnostně otevřelo Polytechnické centrum Novoměstska, které bude 
sloužit nejen žákům průmyslovky, ale i novoměstským základním školám, školkám, případně různým 
spolkům. Prostory tohoto centra jsou bezbariérové, a to včetně přístupu. A zaměření? Základem 
celého projektu je umožnit všem zájemcům o přírodní a technické vědy zažít na vlastní kůži, jak věci 
fungují, jak lze propojit tradiční řemesla s moderními technologiemi, jak obstát v dnešním světě 
plném digitálních zařízení a také si uvědomit, že za tím vším je chytrý a zvídavý člověk. 
Současně ve spolupráci s naší školou uspořádala organizace MAS Pohoda venkova v rámci projektu 

MAS II Novoměstsko akci nazvanou 4.0 DAY, jejímž mottem je rozvoj vztahu dětí k technice. Navázali 

jsme na školní rok 2019/20, kdy se tato akce uskutečnila poprvé. 
V úterý 12. října do naší školy přišlo asi 250 žáků základních škol se svými učiteli. Byli to žáci 5. a 7. 

tříd ze ZŠ v Krčíně, ze ZŠ Malecí, ze ZŠ Komenského, z Nahořan, z Provodova a z Černčic. Den předem 
přijeli zástupci firem, kteří si s sebou přivezli různé funkční technické „vymoženosti“, aby je 

s předstihem nainstalovali a vyzkoušeli. Firma Hronovský s.r.o. opět přivezla oblíbenou Matyldu, což 
je, jak již víme, robotická ruka, kterou běžně využívají ve výrobě. Firma ATAS žákům předvedla nejen 
své výrobky, velký zájem vzbudila montáž jednoduchého elektromotoru, který si podle plánku žáci 
sestavili a odzkoušeli. 
Naše škola se tentokrát zaměřila na programování. Žáci základních škol se tak seznámili 
s programováním robotů Edison a s programováním v CAD systému. 

V tělocvičně byla umístěna 4.0 Relax Zóna. V Relax Zóně byli zástupci Škoda Auto z Kvasin s virtuální 

realitou, žáci si tak mohli sami na sobě vyzkoušet, jak VR působí na jejich vnímání. Také jsme 

aktivovali náš fotokoutek. 
Na všech stanovištích, kterých bylo celkem šest, se děti střídaly. Průvodce a asistenty jim dělali žáci 
naší školy spolu s učiteli. 
Celé akce se také zúčastnili zástupci KHK, našeho města, ředitelé škol regionu a zástupci 
spolupracujících firem. 

V rámci procesu, který se označuje 4.0, dochází ke kvalitativnímu skoku ve využívání moderních 
technologií, k propojení virtuálního kybernetického světa se světem fyzické reality. Stále více se 

potvrzuje nutnost úzké spolupráce středních odborných škol s jednotlivými průmyslovými podniky a 
současně se základními školami, aby absolventi byli schopni obstát ve svém profesním životě. 
Přijďte se přesvědčit na vlastní oči, že u nás to žije. 

         Mgr. Eva Cohornová 

 

 


