
Skupina firem PKS podporuje TEIFOC 

Netradiční stavebnice Teifoc tvořená z pálených cihliček a malty si získává stále víc příznivců. V minulém roce vznikl projekt 

„Cihla k cihle“ podporující polytechnickou výchovu na základních školách a stavební obory na školách středních. Projekt 

podpořil kraj Vysočina, společnost PKS stavby a několik dalších stavebních společností.  

 

Teifoc rozvíjí u dětí logické a prostorové myšlení, zlepšuje jemnou motoriku a schopnost plánovat. „Jsme pyšní na to, že jsme se stali 

jedním z hlavních partnerů projektu „Cihla k cihle“, kdy bylo 30 základních škol z Vysočiny vybaveno stavebnicemi Teifoc. Díky tomu 

mohou žáci 6. a 7. ročníků těchto škol v rámci praktického vyučování se stavebnicí pracovat a učit se tak základům stavění z cihel. Ve 

Žďáru nad Sázavou jsou díky nám touto 

výbornou učební pomůckou vybaveny 

všechny základní školy, což určitě 

přispěje k většímu zájmu o obor 

stavebnictví“, sdělil Ing. Petr Podaný, 

personální a správní ředitel skupiny firem 

PKS.   

 

22. září se s Teifocem soutěžilo  v prostorách jihlavské 

Střední školy stavební, v Heleníně. Na historicky první 

krajské kolo se sjelo devatenáct dvoučlenných týmů 

základních škol z celé Vysočiny, které byly 

v minulosti stavebnicí Teifoc sponzorsky vybaveny. 

Jejich úkolem bylo vytvořit dvoupodlažní rodinný dům 

s balkonem a spočítat matematický příklad. „Stavělo se 

nám dobře, menší problémy jsme měli se štítem 

střechy, ale nakonec jsme to zvládli. Teifoc je zajímavá 

stavebnice, rádi s ní ve škole pracujeme“, říká Karolina 

Palová z novoměstské 1. Základní školy. Děti stavěly tři a půl hodiny a jejich stavby byly 

hodnoceny podle několika kritérií. Vítězem se stali žáci z Okříšek, druhé místo získala 

Základní škola Třebíč a třetí místo vybojovaly děti z 1. Základní školy v Novém Městě na 

Moravě.  

Velkým podporovatel projektu „Cihla 

k cihle“ je i kraj Vysočina, který pro práci se stavebnicí ve školách připravil podrobnou 

metodiku. „Jsme moc rádi, že se nám Teifoc na školách zabydlel. Zpětné vazby jsou 

pozitivní a chtěli bychom, aby se stavebnice rozšířila i do dalších základních škol. Přivítali 

bychom, kdyby se do spolupráce kraje, škol a firem přihlásily i další firmy, které by se 

staly partnery projektu a zakoupily by stavebnice do ostatních škol“, uzavírá Jana Fialová, 

radní kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.  
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