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Vážená paní ředitelko 

 

Zapojte se s námi do závodů   Cadet Grand Prix  Kolín !  

Závody pořádáme jako součást podpory technického vzdělávání dětí a mládeže.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Chceme zažádat o grantový příspěvek od TPCA pro projekt CADET GRAND PRIX 

KOLÍN. Z projektu by byly hrazeny dominantní náklady s ním spojené. Pokud by jste měli 

zájem se tohoto projektu zúčastnit zapojili  bychom Vaši školu jako spolupracující organizaci. 

Podmínkou je, že Vaši žáci by si museli, pod naším dozorem,  sami postavit závodní autíčko, 

dokumentovat jeho stavbu a zúčastnit se závodů Cadet Grand Prix KOLÍN a veřejných akcí, 

které bychom na okrese Kolín zorganizovali. Tím by jste prezentovali svou školu, ale také 

TPCA. Rozhodnutí TPCA o udělení podpory bude známo v červnu tohoto roku což znamená, 

že se jedná o činnost více méně na příští školní rok. Podrobnější informace o závodech Cadet 

Grand Prix naleznete na:   www.cadetgrandprix.estranky.cz  

 

  

 

 

Naše sdružení START 7, z.s. je spolek, který dlouhodobě  vyvíjí a dělá programy na podporu 

technického vzdělávání dětí a mládeže kterými již prošlo přes 15 000 žáků ZŠ a studentů 

středních a vysokých škol, podrobněji viz příloha mailu. 

 

Na základě našich vlastních letitých zkušeností v této oblasti  jsme definovali program 

„Technická liga mládeže aneb jak se co dělá“, dále jen Technická liga , viz 

www.technickaliga.cz . Tento program získal záštitu Ministerstva průmyslu a obchodu České 

republiky. 

 

Každá část programu Technická liga má své konkrétní činnosti. Například pro počáteční a 

úvodní praktické cvičení v oblasti aplikované matematiky, fyziky, mechaniky a 

elektrotechnicky  jsme vyvinuli a zrealizovali program nazvaný „Závody Cadet Grand Prix“ , 
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viz  www.cadetgrandprix.estranky.cz , ve kterém kluci i holky, (obvykle 5-7 třída) založí 

závodní tým, pod naším dohledem  vlastnoručně postaví závodní autíčko a průběh stavby 

zdokumentují fotografiemi a video nahrávkami, které uloží na internet. Pak se můžou 

zúčastnit závodů Cadet Grand Prix  a vyhrávat. Je to jednoduché, poučné, zábavné, levné, 

vyzkoušené. Cílem při tom, pro nás organizátory, není závod samotný, ale cesta dětí k němu, 

což jim samozřejmě příliš nezdůrazňujeme. 

 

Program Technické ligy realizujeme jako zájmové vzdělávání, nicméně čím dál tím víc 

spolupracujeme se školami a začínáme budovat síť „Technických stanic mládeže“, kde lze 

program Technické ligy realizovat. Je to efektivní,  má to prokazatelné výsledky a 

propojujeme tím světy škol a praxe. Nevylučujeme, že časem definujeme tyto aktivity jako 

volitelný předmět. 

 

Z výše uvedených důvodů se na Vás obracíme s návrhem zapojení se do projektu CADET 

GRAND PRIX KOLÍN, zvažte jej a sdělte nám , prosím, zda-li by jste  byli (jako škola) 

ochotni ke spolupráci s námi a zapojit se do něj. 

 

Automobilka TPCA vypisuje grantové programy na rok 2017. My podáme žádost o příspěvek 

na podporu  projektu „Cadet Grand Prix KOLÍN“ , jehož podstatou je to, že bude-li náš 

projekt podpořen ze strany  TPCA  uspořádáme serii závodů Cadet Grand Prix na okrese 

Kolín pro děti a mládež, zaměříme se tím na podporu: technických sportů, technického 

vzdělávání dětí a mládeže, motivace dětí se zajímat o techniku a, do jisté míry očekáváme, že  

tím podpoříme i vznik Technických stanic mládeže v okrese Kolín.  

 

Nabízíme a dáváme Vám ke zvážení možnost připojit se jako škola  k tomuto  projektu jako 

spolupracující organizace. 

 

V tomto  případě - bude-li projekt podpořen a zapojíte-li se do něj zorganizujeme, ve 

spolupráci s Vámi,  u Vás ve škole skupinu dětí  která vytvoří závodní tým školy, pod naším 

dohledem postaví svoje závodní autíčko  a zapojí se do závodů Cadet Grand Prix KOLÍN. 

Předpokládáme zejména Vaši  pedagogickou podporu této aktivitě.  

 

Předpokládáme, že z příspěvku TPCA bude hrazen materiál na stavbu závodního vozítka 

„Cadetcar“, náklady spojené se stavbou vozítka a částečně i náklady spojené s účastí na 

závodech. Tyto věci upřesníme jakmile budeme znát přesný počet spolupracujících organizací.  

 

Závodní tým tak získá z dotace materiál na stavbu vozítka na jeho postavení a na druhou 

stranu  se požaduje od závodního týmu účast na závodech Cadet Grand Prix KOLÍN a účast 

na veřejných akcích v místě působení závodního týmu např. den dětí v obci apod.. Závody 

předpokládáme maximálně čtyři v roce, termíny dohodneme s účastníky předem. Krom toho, 

že by se tímto vaše škola zapojila do praktického technického vzdělávání žáků a žáci v týmu 

by byli motivováni formou soutěže k vítězství a úspěchu by se tím Vaše škola i veřejně 

propagovala. 

  

Naše zkušenosti prokazatelně potvrzují, že velká část rodičů dětí podporují takovéto praktické 

technické aktivity svých dětí a chápou jejich význam pro uplatnění dětí v  dalším životě. Děti 

se při těchto aktivitách, v přiměřené míře, seznámí s technickými řemeslnými pracemi, 

propagací, prací v týmu, poprvé v životě mohou jezdit a řídit autíčko, které si navíc sami 

vyrobili. 
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Vaše vyjádření bychom uvítali co nejdříve, žádost na TPCA se musí podat do 17. února 2017. 

Těšíme se na Vaše brzké vyjádření a další spolupráci. 

 

v Praze, 6. února 2017 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

Ing. Luboš Zahradník 

START 7, z.s. 
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