
„NENÍ NÁM LHOSTEJNÁ 
BUDOUCNOST NAŠICH DĚTÍ.“

TECHDAYS, AKCE PODPORUJÍCÍ TECHNICKÉ OBORY PŘILÁKALA TISÍCE NÁVŠTĚVNÍKŮ

4. ročník TECHDAYS, který se uskutečnil ve dnech 02. - 04. října 2019 na výstavišti Zahrada Čech

v Litoměřicích, přilákal tisíce dětí, žáků i studentů.

Entuziasmus prezentujících se firem a škol, zaujal žáky základních a středních škol natolik, že doba

prohlídek se výrazně prodloužila. Praktické ukázky i informace, které firmy a školy poskytovaly,

posloužily k prohloubení znalostí žáků a studentů a zvýšily tak pravděpodobnost výběru budoucí

profese z technických oborů, vědy a výzkumu.

Tento veletrh studijních a pracovních příležitostí v technických oborech navštívilo za jeho 4 ročníky

již přes 6 tisíc z celého regionu ORP Litoměřice, přičemž nejvyšší návštěvnost byla právě při

letošním ročníku, a to více než 3,5 tisíce.

Letošní ročník pokračoval v loňském modelu. Technický klub mládeže Litoměřice představil své

aktivity pro nejmenší děti z mateřských škol. Střední školy a regionální firmy se zaměřily na

prezentaci studijních oborů a uplatnění na trhu práce pro žáky 9. ročníků základních škol a pro

komplexnost celého vzdělávacího systému byl ve čtvrtek veletrh rozšířen o přítomnost 8 fakult

vysokých škol, jejichž prezentace byla zaměřena na studenty gymnázií a středních škol.



„NENÍ NÁM LHOSTEJNÁ 
BUDOUCNOST NAŠICH DĚTÍ.“

Poslední den pak doslova celý areál ovládla technika a přírodní vědy, kdy ve zbývajících pavilonech

uspořádal Ústecký kraj workshopy a prezentace pro studenty a pedagogy vyšších odborných,

středních a základních škol související s projektem Implementace Krajského akčního plánu 1

Ústeckého kraje A (IKAP A), jehož cílem je zvýšení kvality výuky v oblasti čtenářské, matematické a

digitální gramotnosti, přírodních věd (fyzika, biologie a chemie), společného vzdělávání a

spolupráce škol a firem.

Stále se držíme motta že „Budoucnost našich dětí nám není lhostejná“ a s ohledem na narůstající

zájem ze strany žáků a studentů budeme pokračovat i další ročníkem.

„V závěru je naší milou povinností poděkovat všem partnerům, kteří se na letošním ročníku podíleli.

Zejména pak Ústeckému kraji, vystavujícím firmám i školám. Děkujeme za přízeň a podporu při

letošním ročníku a těšíme se na příští ročník, který proběhne ve dnech 30. 09. - 02. 10. 2020“

uzavřela ředitelka Zahrady Čech Bc. Michaela Mokrá.


