
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

Prioritní osa: 1. Počáteční vzdělávání  

Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 

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



Příjemce:  VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s., Petrovice u Karviné 

Partner č. 1: SOU DAKOL, s.r.o., Petrovce u Karviné 

Partner č. 2: Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o.  

Partner č. 3:  Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o., Horní Benešov 

Partner č. 4:  Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD 
Šilheřovice, s.r.o. 

Partner č. 5:  RB Střední odborné učiliště autoopravárenské, s.r.o., 
Ostrava  



Hlavním cílem projektu PRAXIS je zkvalitnění vzdělávání žáků na šesti středních školách v Moravskoslezském a 
Olomouckém kraji v oblasti praktického vyučování a rozvoj podnikatelských kompetencí žáků s využitím 
spolupráce středních škol a sociálních partnerů. 

 

 Specifické cíle projektu: 

- navázání spolupráce středních škol a zaměstnavatelů z regionu pro účely realizace praktického vyučování na 
SŠ 

- zpracování analýzy a popisu možností zajišťování praktického vyučování v daných oborech vzdělávání v 
regionu, ze kterého je cílová skupina projektu 

- podpora realizaci praktického vyučování na šesti středních školách s cílem posílit rozvoj kompetencí žáků 
spojených s výkonem jejich budoucího zaměstnání (cca 170 žáků) 

- podpořit vznik studentských minipodniků (na pěti SŠ bude vytvořeno 9 studentských minipodniků) 

- podpora rozvoje podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků na šesti SŠ (cca 106 žáků) 

- odborná příprava pedagogů SŠ na téma využití studentských minipodniků jako pedagogického nástroje (20 
pedagogů)- evaluace působení studentských minipodniků na SŠ 

- zapojení odborníků z praxe při realizaci praktického vyučování a studentských minipodniků 

- zapojení min. 4 žáků individuálně integrovaných v běžné škole do aktivit projektu 
 



Hlavní cílovou skupinu projektu jsou žáci šesti zapojených SŠ v partnerství projektu PRAXIS.  

 

 V aktivitách zaměřených na realizaci praktického vzdělávání budou zapojeni žáci oborů 
vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví, 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční, 23-44-L/01 
Mechanik strojů a zařízení, 66-41-L/01 Obchodník, 18-20-M/01 Informační technologie, 65-
42-M/02 Cestovní ruch, 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a 
podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika.  

 

 

 V aktivitách zaměřující se na vznik studentských minipodniků budou zapojeni žáci oborů: 
66-51-H/01 Prodavač, 66-51-E/01 Prodavačské práce, 41-52-E/01 Zahradnické práce, 23-51-
E/01 Strojírenské práce, 36-64-H/01 Tesař, 23-51-H/01 Strojní mechanik, 36-52-H/01 
Instalatér a 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér, 33-56-H/01 Truhlář, 33-56-E/01 
Truhlář. výroba, 65-51-H/01 Kuchař-číšník, 29-54-H/01 Cukrář a 69-51-H/01 Kadeřník, 23-
55-H-02 Karosář a 23-68-H-01 Mechanik opravář motor. vozidel 



Cílem aktivity je pružně reagovat na současné trendy a potřeby v odvětví gastronomie 
především v oblasti přípravy míchaných nápojů, práce za barovým pultem a přípravy 
kávy dle současných požadavků a aktuálních trendů. V průběhu aktivity se zaměříme 
na zdokonalování teoretických i praktických dovedností žáků oboru vzdělávání 65-
42-M/01  Hotelnictví (2. a 3. ročník). 
 

Praktická výuka žáků bude probíhat ve školním roce 2014/2015. V rámci aktivity 
budou mít žáci možnost poznávat různá pracoviště gastronomických provozů. Žáci se 
tak seznámí s konkrétními požadavky sociálních partnerů, poznají rozdíly v přípravě 
míchaných nápojů a kávy dle poptávky trhu v daném regionu a také dle konkrétních 
podmínek daného střediska. Sociálním partnerům nabídneme pomoc při vytvoření 
nabídkových lístků pro barový provoz a jejich grafické zpracování v několika 
variantách. Žáci tak budou pracovat na konkrétním zadání a využijí své praktické 
dovednosti a znalosti v praxi.   



Cílem aktivity je podpora praktického vyučování žáků partnera č. 1 SOU DAKOL, 
s.r.o.  v oborech vzdělávání: 
69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční (2. - 4. ročník) 
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení (2. - 4. ročník) 
66-41-L/01 Obchodník (2. - 4. ročník) 
 
V souladu s ŠVP jednotlivých oborů budou realizovány vzdělávací moduly 
kombinující teoretické a praktické vyučování ve spolupráci s potenciálními 
zaměstnavateli. Žákům budou do dvojice zadávány praktické úkoly pedagogickými 
pracovníky školy ve spolupráci se sociálními partnery daného oboru, které budou 
vycházet z reálných potřeb zapojených sociálních partnerů. Řešení úkolů bude 
probíhat nejen v prostorách školy pod odborným dohledem pedagogických 
pracovníků - odborných konzultantů, ale také na pracovištích sociálních partnerů 
pod dohledem odborných mentorů - odborníků z praxe.  



Cílem aktivity je podpora praktického vyučování žáků partnera č. 2 SSOŠ Hranice s.r.o.  v 
oborech vzdělávání: 

18-20-M/01 Informační technologie (1. - 4. ročník) 

65-42-M/02 Cestovní ruch zařízení (1. - 4. ročník) 

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost (1. - 4. ročník) 

 

V souladu s ŠVP jednotlivých oborů budou realizovány vzdělávací moduly kombinující 
teoretické a praktické vyučování ve spolupráci s potenciálními zaměstnavateli. Žákům budou 
zadávány praktické úkoly pedagogickými pracovníky školy ve spolupráci se sociálními 
partnery daného oboru, které budou vycházet z reálných potřeb zapojených zaměstnavatelů. 
Řešení úkolů bude probíhat nejen v prostorách školy pod odborným dohledem 
pedagogických pracovníků - odborných konzultantů, ale také na pracovištích sociálních 
partnerů pod dohledem odborných mentorů - odborníků z praxe. Žáci budou zadaný úkol 
konzultovat s určeným pedagogickým pracovníkem školy - odborným konzultantem. 



Cílem aktivity je podpora praktického vyučování žáků partnera č. 3 SSŠ PRAKTIK s.r.o. v 
oboru vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - Multimediální a propagační tvorba. 
 

Žáci budou aplikovat své nabyté znalosti z oblasti marketingu a grafických předmětů na 
podmínky skutečné praxe. Vyhledají vhodné sociální partnery z řad místních firem, institucí 
a školských zařízení. Partneři pak seznámí žáky s jejich výrobním programem, instituce se 
svým zaměřením. Škola naopak partnerům nabídne pomoc při vytvoření firemních 
propagačních materiálů (letáků, prospektů, plakátů, inzerátů, reklamních předmětů a jejich 
internetové prezentace), jejich grafické zpracování v několika variantách. Žáci tak budou 
pracovat na konkrétním zadání a uvidí pak i využití své práce v praxi, naučí se i odpovědnosti 
za výsledek své práce a včasnost jejího odevzdání. Zlepší se tak jejich znalosti, které budou 
lépe aplikovatelné na provozní podmínky jejich budoucích zaměstnavatelů. Na základě jejich 
požadavků pod vedením konzultanta a odborného mentora z praxe zpracují návrhy i výsledné 
produkty - propagační a reprezentační materiály. Prezentační materiály budou nabízeny i 
dalším vzdálenějším sociálním partnerům prostřednictvím e-shopu. 



Cílem aktivity je podpora praktického vyučování žáků partnera č. 4 Střední školy hotelnictví, 
gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. v oboru vzdělávání 65-42-M/02 Cestovní ruch 
(2. a 3. ročník). 

 

V rámci  aktivity bude vybudováno nové školní středisko praxe, klientské centrum pro klienty 
školního kadeřnického salónu "Junior studio v Ostravě". Zapojení žáci budou v rámci 
individuální týdenní praxe tomuto zařízení poskytovat front office služby, komunikovat s 
klienty, vést agendu rezervací a objednávek, shromažďovat data o klientech z důvodu 
marketingu a realizovat marketingové aktivity vzhledem k činnosti salónu "Junior studio". 
Každý žák bude na pracovišti 1x za 8 týdnů v rámci individuální praxe. Žáci budou řešit 
zadané úkoly pod vedením pedagoga (odborného konzultanta) a odborného mentora 
(odborníka z praxe). Se skupinou žáků bude pracováno, jak ve fázi kdy žák vykonává 
individuální praxi, tak formou seminářů pro tuto skupinu mimo individuální praxi. Semináře 
budou zaměřeny na praktickou výuku v oblasti metod prodeje, psychologie práce s klientem a 
etiku marketingu. 

 



Cílem aktivity je podpora praktického vyučování žáků partnera č. 4 RB SOU 
autoopravárenské, s.r.o. v oboru vzdělávání 23-43-L/51 Provozní technika (1. - 2. 
ročník). 

 

V souladu s ŠVP jednotlivých oborů budou realizovány vzdělávací moduly 
kombinující teoretické a praktické vyučování ve spolupráci s potenciálními 
zaměstnavateli. Žákům budou zadávány praktické úkoly pedagogickými pracovníky 
školy ve spolupráci se sociálními partnery daného oboru, které budou vycházet z 
reálných potřeb zapojených sociálních partnerů. Řešení úkolů bude probíhat nejen v 
prostorách školy pod odborným dohledem pedagogických pracovníků - odborných 
konzultantů, ale také na pracovištích sociálních partnerů pod dohledem odborných 
mentorů - odborníků z praxe. Žáci budou zadaný úkol konzultovat s určeným 
pedagogickým pracovníkem školy - odborným konzultantem. 

 

 



Cílem aktivity je vytvoření třech studentských minipodniků na SOU DAKOL, s.r.o, do kterých budou zapojeni, jak žáci 
SOU DAKOL, s.r.o., tak žáci VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s.  

 

1. minipodnik se zaměří na výrobu a prodej keramických výrobků, zahradnických produktů a aranžmá. V rámci tohoto 
minipodniku vznikne prodejna dárkových předmětů, mobilní prodejna dárkových předmětů a kooperací několika 
činností podnikatelská jednotka se třemi útvary, v rámci kterých si žáci budou moci vyzkoušet návaznost jednotlivých 
útvarů a také poznat činnosti zdánlivě zcela odlišných oborů. Na ekonomickém chodu minipodniku, marketingu a 
prodeji se budou podílet žáci oborů vzdělávání 66-51-H/01 Prodavač, 66-51-E/01 Prodavačské práce. Výrobu konečných 
produktů k prodeji budou zabezpečovat žáci oboru 41-52-E/01 Zahradnické práce spolu s žáky oborů 23-51-E/01 
Strojírenské práce, 36-64-H/01 Tesař, 23-51-H/01 Strojní mechanik. Ti budou pro výrobu konečných produktů vytvářet 
různé výrobky a polotovary (truhlíky, stojánky, poličky, květináče, rámečky, konstrukce, háčky atd.).  

 

2. minipodnik se zaměří na poskytování instalatérských služeb. Ekonomický chod minipodniku a marketing budou 
zajišťovat žáci oboru 66-51-H/01 Prodavač. Samotné instalaterské služby budou poskytovat žáci oboru 36-52-H/01 
Instalatér. 

 

3. minipodnik se zaměří na poskytování masérských služeb. Tento minipodnik vznikne jako reálně fungující masérna, tj. 
žáci pod vedením odborného mentora z řad pedagogických pracovníků školy budou poskytovat masérské služby široké 
veřejnosti. Žáci sami navrhnou, které konkrétní služby budou poskytovat a za jakou cenu. Ekonomický chod 
minipodniku a marketing budou zajišťovat žáci oboru 66-51-H/01 Prodavač. Masérské služby pak budou poskytovat žáci 
oboru 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér. 

 

 



 
Cílem aktivity je vytvoření studentského minipodniku na Soukromé střední odborné 
škole Hranice, s.r.o., do kterého budou zapojeni žáci oboru vzdělání 69-53-H/01 
Rekondiční a sportovní masér (1. - 3. ročník). 
 
Studentský minipodnik (masérské studio) bude vytvořen a provozován ve školním 
roce 2014/2015 v prostorách multifunkčního komplexu sportovní haly. Minipodnik 
vznikne jako reálně fungující masérna, tj. žáci pod vedením odborného mentora z 
řad pedagogických pracovníků školy vybaví masérnu dvěma pracovišti včetně 
potřebného zázemí a zajistí aktivity spojené s provozováním. Skupina 15 žáků založí 
studentský minipodnik, kde budou společně tvořivě rozvíjet a uvádět na trh svůj 
podnikatelský nápad. Žáci rozhodnou o produktu nebo službě, vytvoří si organizační 
strukturu, obchodní plán a marketingovou strategii a budou poskytovat služby podle 
jejich návrhu.  
 
 



Cílem aktivity je vytvoření studentského minipodniku na SSŠ PRAKTIK s.r.o., do 
kterého budou zapojeni žáci oborů vzdělávání 33-56-H/01 Truhlář, 33-56-E/01 
Truhlářská výroba a 36-64-H/01 Tesař (1. - 3. ročník). 
 
Ve školním roce 2014/2015 bude na škole vytvořen studentský minipodnik zaměřený 
na truhlářskou a tesařskou výrobu, konkrétně na výrobu včelařského chovatelského 
vybavení. Minipodnik vznikne jako reálně fungující podnik. Skupina 15 žáků založí 
studentský minipodnik, kde společně budou tvořivě rozvíjet a uvádět na trh svůj 
podnikatelský nápad. Žáci rozhodnou o konečném produktu nebo službě, vytvoří si 
organizační strukturu, obchodní plán a marketingovou strategii a budou poskytovat 
produkty či služby podle jejich návrhu. Při některých pracích a realizaci prodeje 
budou žáci spolupracovat s chráněnou dílnou Družstvo Soustav, která má výrobní 
prostory v areálu školních dílen. Sociálními partnery budou i místní včelaři, kteří 
žákům ukážou svá chovatelská zařízení a od kterých se žáci dovědí požadavky na toto 
vybavení.  
 



Cílem aktivity je vytvoření třech studentských minipodniků na Střední škole hotelnictví, 
gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o., do kterých budou zapojeni žáci oborů 
vzdělávání 65-51-H/01 Kuchař-číšník, 29-54-H/01 Cukrář a 69-51-H/01 Kadeřník (1. - 3. 
ročník). 

 

Ve školním roce 2014/2015 budou na škole vytvořeny 3 studentské minipodniky: 

Minipodnik "Školní kafeterie" - výroba a servis v oblasti kávy, kávovinových nápojů a 
případně sendvičů formou provozu školní kafeterie 

 

Minipodnik "Cukrárna Karamelka" - výroba inovovaných a moderních moučníků a dortů 

 

Minipodnik "Hair beauty studio" - poskytování kadeřnických služeb - stříhání, barvení, 
masáže hlavy a ostatní úpravy vlasů 

 

 



Cílem aktivity je vytvoření studentského minipodniku na RB SOU autoopravárenské, s.r.o., do 
kterého budou zapojeni žáci oboru vzdělání 23-55-H-02 Karosář a 23-68-H-01 Mechanik 
opravář motorových vozidel (1. - 3. ročník). 

 

Studentský minipodnik (Autoservis - pneuservis - drobné opravy vozidel, údržba, výměny 
pneumatik) bude na škole vytvořen a provozován ve školním roce 2014/2015. Minipodnik 
vznikne jako reálně fungující firma pod vedením odborného mentora z řad pedagogických 
pracovníků školy. Skupina 12 žáků založí studentský minipodnik, kde budou společně tvořivě 
rozvíjet a uvádět na trh svůj podnikatelský nápad. Žáci rozhodnou o výsledném produktu 
nebo službě, vytvoří si organizační strukturu, obchodní plán a marketingovou strategii a 
budou poskytovat produkty a služby podle jejich návrhu. Důležitým prvkem je zapojení 
odborníků z praxe, kteří budou žákům pomáhat překonávat praktické překážky chodu 
studentského minipodniku a předávat přímé zkušenosti nejen z řízení podniků v reálném 
světě, ale také žáky seznámí s novými trendy při opravách a rozdílech v opravách jednotlivých 
vozidel různých výrobců. 

 

 

 



Cílem aktivity je odborná příprava pedagogů v oblasti využití studentských minipodniků jako 
pedagogického nástroje v rámci počátečního vzdělávání a vyhodnocení aktivit studentských minipodniků 
na SŠ zapojených v projektu PRAXIS. 

 

Studentské minipodniky jsou pedagogickým nástrojem, který je založen na praktické zkušenosti získané 
řízením projektu úplného podniku a na interakci s vnějším prostředím. Učitelé za normálních okolností 
nemají dostatek praktických znalostí a zkušenost, jak řídit podnikatelské aktivity a dostatečnou kvalifikaci 
potřebnou pro organizování programů studentských podniků. Z tohoto důvodu byla do projektu zařazena 
aktivita i pro pedagogy, která podpoří rozvoj jejich odborných kompetencí pro výuku podnikavosti. 
Akreditované školení pedagogů v rozsahu cca 6 hodin bude zaměřeno na moderní metody výuky, team-
buildingové aktivity, podporu výuky podnikavosti žáků a vedení studentských minipodniků a jejich využití 
v oblasti počátečního vzdělávání. Školení se zúčastní celkem 20 pedagogických pracovníků partnerských 
škol, kteří budou působit především na pozicích odborných mentorů studentských minipodniků. Školení 
bude zajištěno dodavatelsky společností Junior Achievement, o.p.s. 

 

Aktivity studentských minipodniků budou průběžně sledovány a vyhodnocovány. Zástupci škol vytvoří 
závěrečnou evaluační zprávu, kde bude popsáno, jakým způsobem se promítne vznik a působení 
studentského minipodniku do ŠVP školy v případě, že se existence tohoto produktu na škole osvědčila. 

 

 

 



Cílem aktivity je odborná příprava pedagogů v oblasti využití studentských minipodniků jako 
pedagogického nástroje v rámci počátečního vzdělávání a vyhodnocení aktivit studentských minipodniků 
na SŠ zapojených v projektu PRAXIS. 

 

Studentské minipodniky jsou pedagogickým nástrojem, který je založen na praktické zkušenosti získané 
řízením projektu úplného podniku a na interakci s vnějším prostředím. Učitelé za normálních okolností 
nemají dostatek praktických znalostí a zkušenost, jak řídit podnikatelské aktivity a dostatečnou kvalifikaci 
potřebnou pro organizování programů studentských podniků. Z tohoto důvodu byla do projektu zařazena 
aktivita i pro pedagogy, která podpoří rozvoj jejich odborných kompetencí pro výuku podnikavosti. 
Akreditované školení pedagogů v rozsahu cca 6 hodin bude zaměřeno na moderní metody výuky, team-
buildingové aktivity, podporu výuky podnikavosti žáků a vedení studentských minipodniků a jejich využití 
v oblasti počátečního vzdělávání. Školení se zúčastní celkem 20 pedagogických pracovníků partnerských 
škol, kteří budou působit především na pozicích odborných mentorů studentských minipodniků. Školení 
bude zajištěno dodavatelsky společností Junior Achievement, o.p.s. 

 

Aktivity studentských minipodniků budou průběžně sledovány a vyhodnocovány. Zástupci škol vytvoří 
závěrečnou evaluační zprávu, kde bude popsáno, jakým způsobem se promítne vznik a působení 
studentského minipodniku do ŠVP školy v případě, že se existence tohoto produktu na škole osvědčila. 
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