
POZNEJ TAJEMSTVÍ VĚDY
Projekt propaguje přírodovědné a technické obory, popularizuje výzkum,  vývoj a badatelsky 
orientovanou výuku. Rozvine současnou spolupráci všech místních vědeckých institucí, VŠ, SŠ a 
ZŠ. Ve vzájemné spolupráci a účasti zahraničních vědců bude rozvinuto při společnosti ACCENDO 
– Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. nové Centrum regionálních věd a technologií zajišťující 
Moravskoslezskému kraji evropskou integraci na poli vědy a aplikovaného výzkumu v příhraničním 
prostoru.

CENTRUM REGIONÁLNÍCH VĚD A TECHNOLOGIÍ
Zaměření centra:

•	 sekce pro výzkumníky, akademnické pracovníky a studenty VŠ
•	 sekce pro pedagogy ZŠ a SŠ
•	 sekce pro studenty SŠ a žáky ZŠ

Činnosti centra:
•	 podílení se na projektech v oblasti vědy a výzkumu na území ČR
•	 spolupráce na mezinárodních projektech v rámci EU
•	 řešení výzkumných projektů pro potřeby veřejné správy
•	 interaktivní spolupráce s ostatními výzkumnými ústavy v ČR
•	 sdílení informací pro snížení zranitelnosti území a posílení rozvojového potenciálu
•	 provozování interaktivního portálu http://tajemstvi-vedy.cz
•	 tvorba výukových modulů
•	 vydávání popularizačního časopisu „Poznej tajemství vědy"

ŘEŠITELSKÝ TÝM: TÉMATA VÝUKOVÝCH MODULŮ:
A  Organizace s výzkumnou a badatelskou činností
1. Vysoká škola podnikání, a.s. 
2. ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. 
3. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 
4. Ústav geoniky AV, v.v.i. 
5. Český hydrometeorologický ústav

B  Vzdělávací zařízení
1. EnviCentrum pro krajinu Vysoké Pole
2. ZOO Ostrava

C  Střední a základní školy
1. Slezské gymnázium v Opavě
2. Gymnázium Matiční, Ostrava
3. Gymnázium, základní škola a mateřská Škola Hello s.r.o.
4. SOŠ waldorfská, Ostrava 
5. Vítkovická střední průmyslová škola 
6. ZŠ Fr. Formana, Ostrava – Dubina
7. ZŠ Bulharská
8. ZŠ Waldorfská Ostrava

Přírodní vědy
•	 Země =>Geonika 
•	 Voda =>VÚV
•	 Vzduch =>ČHMÚ
•	 Zoologie => ZOO Ostrava 
•	 Biologie, biosystémy a tvorba krajina
•	 Lesní hospodářství - ACCENDO + ÚHÚL
•	 Zemědělství -  EnviCentrum
•	 Tvorba krajiny – ACCENDO + EnviCentrum
•	 Environmentální geografie - Geonika
Technické vědy a technologie
•	 Urbanismus, architektura městské stavitelství 
•	 Energetika
•	 Odpady a jejich využití
•	 Moderní technologie 
•	 Materiálové inženýrství 
•	 Fyzika
•	 Strojírenství
•	 Informační technologie a  3D tiskárny
•	 Moderní chemická a biologická laboratoř

http://tajemstvi-vedy.cz
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