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Stručný obsah projektu: 
Hlavním přínosem projektu je na základě vlastní zkušenosti, vlastních poznatků rozvíjet 
klíčové kompetence žáků v oblastech rozvoje podnikatelských dovedností, schopností a 
znalostí, které budou využity při práci ve fiktivní firmě. Zde budou pracovat žáci druhého 
stupně základní školy a studenti nematuritních oborů. Jedná se tedy o skupiny žáků a 
studentů, kteří se intenzivně budou připravovat, budou si vybírat své budoucí povolání. Žáci a 
studenti si rozšíří portfolio v praktických podnikatelských dovednostech. Absolvují semináře 
a školení na daná témata v oblastech: účetní systémy, daňové poradenství, právní poradenství, 
marketink a lidské zdroje. Dále navštíví firmy ve svém blízkém okolí, ve kterých si ověří již 
získané zkušenosti, modely řízení a organizačních struktur ve firmách. Veškeré úsilí všech 
pedagogů, žáků a studentů bude sledovat společný cíl, kterým je lepší příprava a průprava ke 
vstupu žáků a studentů na pracovní trh.    

 
Cíl projektu: 

Hlavním cílem projektu je zvyšování kvality vzdělávání žáků ve školách žadatele a partnerů 
projektu. Kooperace a spolupráce různých subjektů na společném cíli je významným prvkem 
potřebným v českém školství.  

Dílčí cíle: 
Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků ve školách žadatele a partnerů 
projektu. 
Lepší příprava cílové skupiny žáků a studentů na trh práce. 
Navázání funkčního partnerství škol a firem. 
Rozvoj klíčových kompetencí žáků. 
Rozvoj dovedností pedagogických pracovníků s důrazem na propojení s praxí. 



 
 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Vytvoření modelu studentské firmy a její zařazení do rozvojového programu školy.  
Projekt má návaznost na strategické i taktické cíle Programů rozvoje kraje Jihomoravského a 
Vysočina. 
 

Cílová skupina: 
Primární cílovou skupinou jsou žáci a studenti škol žadatele a partnerů. Sekundární cílovou 
skupinou jsou pedagogičtí pracovníci školy žadatele a partnerů. 
 

Realizační tým projektu: 
 
01.01.02.02.01 hlavní manažer     Mgr. Bc. Dušan Krumnikl 
01.01.02.02.02 finanční manažer     Jana Svobodová 
01.01.02.02.03 věcný manažer – koordinátor projektu Mgr. Helena Daňková 
01.01.02.02.04.01 koordinátor partnera č. 1 (Adamov)  Mgr. Jana Burianová 
01.01.02.02.04.02 koordinátor  partnera č. 2 (Lipovec)  Mgr. Hana Buchtová  
01.01.02.02.04.03 koordinátor partnera č. 3 (Ždírec)  Mgr. Ota Benc 
01.01.02.02.04.04 koordinátor partnera č. 4 (Ostrov u Mac.) Mgr. Karel Hasoň Ph.D. 
01.01.02.02.04.05 koordinátor partnera č. 5 (SOU a SOŠ Bos.) Ing. Michal Abrahám 
 
01.01.02.02.05 ICT koordinátor    Bc. Marek Langr DiS. 
 
01.01.01.02.01 odborný pracovník klíčové aktivity č.1 – ž.    Mgr. Eva Gregorová 
01.01.01.02.02 odborný pracovník klíčové aktivity č.1 – ž.    Mgr. Táňa Gottvaldová 
01.01.01.02.03 odborný pracovník klíčové aktivity č.1 – ž.    Mgr. Helena Daňková 
01.01.01.02.04 odborný pracovník klíčové aktivity č.1 – ž.     Mgr. Hana Dostálová 
01.01.01.02.05 odborný pracovník klíčové aktivity (p.1)č.1    Mgr. Jaroslava Šmerdová 
01.01.01.02.06 odborný pracovník klíčové aktivity (p.1)č.1    Mgr. Olga Trmačová 
01.01.01.02.07 odborný pracovník klíčové aktivity (p.1)č.1    Mgr. Radek Cupák 
01.01.01.02.08 odborný pracovník klíčové aktivity (p.1)č.1    Mgr. Stanislav Tůma 
01.01.01.02.09 odborný pracovník klíčové aktivity (p.2)č.1    Mgr. Marek Halla 
01.01.01.02.10 odborný pracovník klíčové aktivity (p.2)č.1    Mgr. Ivana Hallová 
01.01.01.02.11 odborný pracovník klíčové aktivity (p.3)č.1    Mgr. Martin Ležák 
01.01.01.02.12 odborný pracovník klíčové aktivity (p.3)č.1             Ivana Martincová 
01.01.01.02.13 odborný pracovník klíčové aktivity (p.4)č.1    Mgr. Věra Hrazdírová 
01.01.01.02.14 odborný pracovník klíčové aktivity (p.4)č.1    Mgr. Petra Ševčíková 
01.01.01.02.15 odborný pracovník klíčové aktivity (p.5)č.1    Ing. Anita Šindelářová 
01.01.01.02.16 odborný pracovník klíčové aktivity (p.5)č.1    Ing. Dana Holcnerová 
 
 

 
Financování projektu: 
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