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1. Projekt – Praxe pro život



1. Projekt - Praxe pro život

Žadatel projektu:

Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu

Kladská 1, 787 01 Šumperk

Partneři projektu:

10 partnerů – 10 SŠ



1. Projekt - Praxe pro život

REALIZAČNÍ TÝM

Název pozice Titul, jméno, přijmení

Vedoucí projektu I. Ing. Andrea Závěšická

Vedoucí projektu II. Mgr. Tomáš Junášek

Finanční manažer I. Lenka Dusová

Finanční manažer II. Pavla Haluzíková

Finanční manažer III. Bc. Andrea Staňková

Odborný garant projektu I. Mgr. Pavel Skácel

Odborný garant projektu II.
JUDr. Mgr. Bc. Petr Holánek, 

PhD.



1. Projekt - Praxe pro život

Cíle projektu 

• rozvoj počátečního vzdělání prostřednictvím

spolupráce institucí počátečního vzdělání s

aktéry na trhu práce s možností uplatnění

inovativních forem spolupráce v oblasti

gastronomie, hotelnictví, turismu a souvisejicích

služeb;

• vytvoření funkční sítě spolupracujicích subjektů 

v těchto oblastech.



2. Klíčové aktivity



KA1 DOMÁCÍ MOBILITA

AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství

Hotelová škola Vincenze Priessnitze, Jeseník

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.

Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3, 787 01 Šumperk

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace

Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník



KA1 DOMÁCÍ MOBILITA

• Vytvoření prostředí pro další aktivity SŠ pro 

sdílení praxe;

• týdenní výměnné stáže (min. 4 žáci), 2 kola

výměny v rámci školního roku 2014/2015;

• stáže proběhnou v praktickém vyučování;

– místo konání: školní zařízení pro praktické vyučování, 

popř. v podniku, který je partnerem školy



KA1 DOMÁCÍ MOBILITA

• Memorandum o spolupráci mezi partnerskými 
školami;

• výstupní hodnocení žáků = certifikát;

• povinné záznamy: prezenční listiny, 
fotodokumentace, výstupní hodnocení – zajistí 
koordinátor

• povinné prvky publicity



KA1 DOMÁCÍ MOBILITA

• Ubytování a cestovné žáků

– preference ubytování na internátní škole

– ubytování hrazeno z projektu (bez stravy)

– cestovné hrazeno z projektu

• doprovod ze strany koordinátora



KA2 MENTORING PRAKTICKÉHO 

VYUČOVÁNI

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník

Hotelová škola Vincenze Priessnitze, Jeseník

Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3, 787 01 Šumperk

Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14

AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.



KA2 MENTORING PRAKTICKÉHO 

VYUČOVÁNI

• Inovace ve vyučování, sdílení know-how 

a přenos moderních trendů;

• navázání spolupráce s novými partnery 

ze sféry zaměstnavatelů a vytvoření sítě 

spolupracujicích škol;



KA2 MENTORING PRAKTICKÉHO 

VYUČOVÁNÍ

• Mentoři praktického vyučování: vybrané 

osobnosti a odborníci z oblasti gastronomie, 

hotelnictví a turismu;

• mentor zajištěn → Jeseníky – Sdružení cestovního 

ruchu;

• proběhne 2x po dobu min. 3 dnů pro všechny 

ročníky oborů 65 – Gastronomie, hotelnictví a 

turismus



KA3 STUDENTSKÉ MINIPODNIKY

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník

Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3, 787 01 Šumperk

Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14

Střední odborná škola Litovel

Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh

Střední škola společného stravování - Ostrava Hrabůvka



KA3 STUDENTSKÉ MINIPODNIKY

• 7 studentských minipodniků na 7 SŠ;

• podpora rozvoje podnikavosti a vyzkoušení realného 
tržního prostředí;

• zapojení minimálně 8 žáků/ škola;

• minipodniky budou provozovat soustavnou 
ekonomickou činnost v malém rozsahu;



KA3 STUDENTSKÉ MINIPODNIKY

• Koordinátor aktivit na SŠ → vedoucí 

minipodniku;

• V 1/2 škol.roku – nastavení základních procesů 

fungování podnikání (podnikatelský plán, 

harmonogram prací, personální zajištění,...);

• v 2/2 škol.roku – vlastní drobné podnikání za 

využití trojkolky s gastro vybavením;



KA3 STUDENTSKÉ MINIPODNIKY

• materiál pro přípravu prodejních výrobků 

financován projektem;

• zisk z prodeje výrobků vhodné využít k dalšímu 

nákupu materiálu;

• žákovský workshop – prezentace minipodniků 

a vyhodnocení činnosti – sdílení dobré praxe



3. Kompetence a povinnosti 

koordinátorů aktivit SŠ



3. Kompetence a povinnosti koordinátorů 

aktivit na SŠ

• Pružně reagovat na instrukce realizačního týmu 

(RT);

• organizačně zajistit a dohlížet nad plněním 

všech KA;

• poskytovat součinnost při zajištění zapojeni 

cílové skupiny;

• zajistit souhlas se zpracováním os.údajů žáků, 

kteří jsou relevantní pro danou KA.



3. Kompetence a povinnosti koordinátorů 

aktivit na SŠ

• Umožnit umístění informací o realizaci projektu 

na webové stránky školy společně s umístěním 

povinných prvků publicity;

• zpracovávat a zasílat RT výkazy práce k 25. dni 

v měsíci (hlídat max počet hodin dle DPČ).



KDYŽ NEVÍTE, VOLEJTE!



Děkujeme Vám za pozornost,

Váš realizační tým 

„Praxe pro život“.


