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1. Úvodní slovo
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
právě se Vám do rukou dostává metodická příručka, určená pro učitele ekonomických předmětů na
středních odborných školách. Nemá ambice konkurovat mnohým metodickým příručkám, které již
byly na téma projektové výuky napsány a publikovány. Tato metodická příručka má především ukázat
těm z Vás, kterým se projektová výuka jeví jako dobrá a přínosná výuková metoda, možné cesty, jak
projektovou výuku úspěšné zavést na Vaší škole a ve Vašem předmětu.
Příručka je výsledkem dvouletého projektu EKONOM – nové formy výuky ekonomických odborných
předmětů (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0170). Hlavním cílem tohoto společného projektu EKONOM bylo
zavedení projektové výuky jako nové výukové metody do výuky ekonomických odborných předmětů na osmi partnerských středních odborných školách, vyučující studijní obory Obchodní akademie
a Ekonomické lyceum. V průběhu celého projektu se 35 učitelů naučilo vytvářet společné projekty
a projektové úkoly a postupně začleňovat do přímé výuky.
Na jednotlivých stránkách příručky bychom Vám chtěli předat naše zkušenosti se zaváděním projektové výuky v rámci ekonomických předmětů s přesahem do předmětů všeobecných. Podělíme se
s Vámi o naše úspěchy i neúspěchy. Pokusíme se Vám poradit, kterou cestou se dát, aby projektová
výuka bavila Vás i Vaše žáky.
V rámci projektu EKONOM vytvořili pedagogové ve spolupráci s lektory celkem 64 společných projektů a více jak 348 projektových úkolů. Na přiloženém CD najdete kompletní databázi všech těchto
výukových materiálů.
Pokud budete chtít, může Vám projektová výuka pomoci zatraktivnit výuku Vašeho předmětu a zvýšit
zájem Vašich žáků. Záleží pouze na Vás. Pokud Vám touto příručkou pomůžeme, pak celý projekt
a práce celého týmu měla smysl.
Přejeme Vám hodně úspěchů a zábavy s projektovou výukou.
Tým autorů
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Tato příručka vznikla v rámci projektu „EKONOM – nové formy výuky ekonomických odborných
předmětů“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0170. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.

Do projektu byly zapojeny tyto subjekty:
●● Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s., Olomouc  (nositel projektu)
●● Soukromá střední odborná škola Jeseník, s.r.o.
●● Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11
●● Obchodní akademie a střední odborná škola logistická, Opava
●● Obchodní akademie Prostějov
●● Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Svitavy, T. G. Masaryka 47
●● Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31, 787 01
●● Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov
●● Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí
●● Vysoká škola logistiky o.p.s., Přerov
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2.
2.1.

Projektová výuka
Něco málo z teorie

Projektová výuka nebo projektové vyučování?
O projektové výuce nebo projektovém vyučování zcela jistě slyšel každý z vás. Na úplném začátku je zapotřebí zmínit, že všechny používané termíny jako „projektová výuka“ nebo „projektové
vyučování“ mají stejný základ a reprezentují stejnou výukovou metodu. Tento náš závěr potvrzuje ve
své publikaci „Teorie a praxe projektové výuky“ z roku 2006 Jana Kratochvílová, která definuje projektové vyučování jako výuku založenou na projektové metodě.
V odborné pedagogické literatuře najdeme mnoho definicí projektové výuky nebo projektové metody.
Podle našeho názoru se tyto definice liší z důvodu různých pohledů autorů. Ze všech dostupných zdrojů je patrné, že se definice neustálé vyvíjí, doplňují a vylepšují. Pro potřeby naší metodické příručky
budeme vycházet z definice od J. Průchy, který v Pedagogickém slovníku z roku 2001 uvádí:
„Je to vyučovací metoda, v níž jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých projektů
a získávají zkušenosti praktickou činností a experimentováním. Vychází z pragmatické pedagogiky
a principu instrumentalismu. Podporuje motivaci žáků a kooperativní učení. Projekty mohou mít
formu integrovaných témat, praktických problémů ze životní reality nebo praktické činnosti vedoucí k vytvoření nějakého výrobku, výtvarného nebo slovesného produktu.“
V tomto kontextu jsme k celé projektové výuce a projektům přistupovali i my. Projektovou výuku jsme
vnímali jako velmi užitečnou a atraktivní výukovou metodu, která již dlouhodobě patří k nejvíce se
rozvíjejícím metodám. Projektová výuka dovoluje aktivně zapojit žáka do práce a umožňuje intenzivní
nácvik týmové spolupráce. Projektová výuka velkou mírou využívá mezipředmětových vztahů a posiluje všechny základní i doplňkové klíčové kompetence žáků. Je také nenahraditelnou pomůckou pro
rozvoj formativních stránek osobnosti, jako jsou odpovědnost, sebekritičnost, komunikační schopnosti atd.. Projektová výuka by měla především přinášet praktický život do prostoru vzdělávání žáků.
Aby měla celá projektová výuka smysl a význam, musí vycházet z praktických a reálných příkladů,
musí být postavena na aktuálních tématech a pracovat se skutečnými tématy. Jedině tak má projektová výuka svůj význam.
Projektová výuka mění žáky, ale i učitele. Dobře vedená projektová výuka dovede žáky k pochopení,
že se neučí pro rodiče nebo učitele, ale že se učí především pro sebe, protože v praxi budou potřebovat
skloubit své naučené znalosti a získané dovednosti. V ideálním případě si žák uvědomí, že se učí pro
sebe a pro svůj další život. Jaká bude úroveň projektové výuky a jaké přinese výsledky, závisí především na učiteli. Přesto, že se může mnohým zdát projektová výuka jednoduchá, klade na pedagogy nemalé nároky. Učitel si musí postupně osvojit nové pedagogické a didaktické dovednosti, které doposud, při klasickém způsobu výuky, nevyužíval. Z výsledků nejen našeho projektu je zřejmé, že učitel se
naučí lépe organizovat svoji práci a práci žáků, vést kolektiv žáků tak, aby jeho vedení bylo nenásilné
a žáci měli pocit, že si svoji práci vlastně organizují sami. Projektová výuka je postavená především na
komunikaci na všech úrovních a učitel, který zařadí projektovou výuku do svých předmětů, se neobejde bez týmové spolupráce, interpersonální komunikace a bez schopnosti spolupráce s dalšími učiteli.
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Pokusili jsme se shrnout základní charakteristiky projektové výuky do následujícího výčtu:
●● je cílená, promyšlená a organizovaná;
●● je založená na praktickém procvičování;
●● vyhovuje potřebám a zájmům žáků, ale také rozhodnutí pedagoga;
●● je koncentrovaná kolem základního tématu – netříští pozornost žáka;
●● komplexně ovlivňuje žákovu osobnost;
●● vyžaduje od žáka převzetí odpovědnosti za vlastní učení a zapojení;
●● je především záležitostí „žáka“, pedagog vystupuje v roli konzultanta a manažera;
●● nabízí a umožňuje ucelené poznání, učí žáka náhledu na jedno téma z několika rovin;
●● má praktické zaměření a směřuje k reálnému životu;
●● výsledný produkt posiluje smysl učení;
●● je založena na týmové spolupráci žáků;
●● propojuje život třídy a školy se životem společnosti;
●● posiluje motivaci žáků a učí je důležitým životním dovednostem (spolupráce, diskuse, formulace názorů, argumentace, řešení problémů, tvořivost, hledání informací, veřejná prezentace);
●● dává prostor pro integraci poznatků z různých oborů;
●● poskytuje příležitost pro utváření spoluodpovědnosti žáka a vytváření prostoru pro rozvoj
jeho samostatnosti;
●● umožňuje realizaci obecných cílů vzdělávání a rozvíjení klíčových kompetencí;
●● buduje odpovědnost za vlastní učení;
●● umožňuje samostatné objevování poznatků;
●● rozvíjí žákovo úsilí o dosažení cíle.

Vedle odborné pedagogické literatury je velkou studnicí informací zcela jistě internet, který nám skýtá
nepřeberné množství výkladů a vysvětlení toho, co je projektová výuka. Jedním z kvalitních zdrojů
je například metodický webový portál www.rvp.cz, který vznikl za účelem metodické podpory učitelů
při zavádění rámcových vzdělávacích programů na školách. Součástí portálu je i prezentace všech
typů příspěvků učitelů teoretické i praktické povahy. Fórum dává učitelům možnost konfrontovat
své názory a zkušenosti s ostatními pedagogy a odborníky. Z pohledu tohoto metodického webového portálu RVP.CZ je základním znakem projektové výuky nebo projektového vyučování snaha
propojovat poznatky z různých oblastí s tím, s čím se žáci setkávají v běžné realitě. Obliba projektové
výuky pak pramení především z toho, že tato metoda umožňuje překlenout roztříštěnost poznatků
a částečnou odtrženost výuky od reality.
Projektové výuce (projektovému vyučování) se věnuje i několik samostatných webů. Náš tým zaujal
například společný projekt společností Erudis, o.p.s. a Job, o.s., kteří v rámci projektu financovaného
z ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost vytvořili webové
stránky s názvem www.projektovavyuka.cz.
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Jaký je rozdíl mezi tradiční a projektovou výukou?
Velká část literatury a zdrojů staví tradiční metodu výuky proti metodě projektové výuky. Definuje
jejich rozdílnosti a odlišnosti. Podle našich zkušeností, je ale zapotřebí k oběma metodám přistupovat společně a obě metody společně využívat. Vyučovat pouze tradičně nebo naopak jen projektovou
metodou výuky není dobré a přínosné. Tradiční forma výuky, zastoupená metodou frontálního vyučování, reprezentuje systematičnost vzdělávání a jistou tradicionalitu. Mezi nejvýraznější pozitivum
této metody patří velké penzum probraného učiva, jasná organizace výuky a zkušenosti pedagogů.  
Tradiční frontální metoda výuky se proto zdá pro některé pedagogy jednodušší.
Naopak projektová výuka staví na demokratizaci, spolupráci, tvořivosti a kreativitě pedagoga i žáka.
Vytváří příjemné prostředí a motivuje žáky k získávání informací a znalostí vlastní cestou – „řešením“.
Na rozdíl od tradiční metody je  získávání znalostí pomalejší, ale s trvalejším výsledkem. Projektová
výuka je náročnější na přípravu i realizaci. Rozhodně ale není strašákem, kterého by se měl učitel bát.  
V průběhu celého projektu jsme se přesvědčili o potřebnosti obou metod. Pedagog potřebuje v průběhu školního roku zvládnout rozsah učiva, který je jasně daný ŠVP a v některých případech nemůže,
a myslíme si, že by to ani nebylo dobré, zcela opustit tradiční metodu výuky. Pedagog by ale neměl zůstat pouze u frontálního vyučování. Pro zařazení projektové výuky by měl sáhnout vždy v případě, kdy
je probíraná látka vhodná pro tento typ výuky. Obdobně jsme k výběru témat pro vytvářené společné
projekty a projektové úkoly přistupovali i v našem projektu. Důležitým kritériem výběru témat byla
především jejich provázanost s praktickým životem a atraktivita. Pedagogové byli sami překvapeni,
jak se jim podařilo zajímavě podat problematiku účetnictví nebo písemné komunikace.

Co je to projekt?
Dalším důležitým pojmem, který bychom si měli již od samotného začátku osvojit, je termín
„projekt“. Toto slovo se dnes skloňuje takřka ve všech pádech, na nejrůznějších úrovních a možná
i ve všech oborech. Setkáte se s ním nejen ve školství, ale velmi často v podnikatelském prostředí,
protože právě zde má tento termín svůj původ.
Projekt je výsledek materiální nebo nemateriální povahy založený na strategickém plánu, navržený,
organizovaný a realizovaný pod řízením někoho v zájmu vlastního nebo zadavatele projektu. Projekt
je chápán jako podnik, aktivita omezená v čase (má svůj začátek i konec), realizovaná pouze jedenkrát
bez opakování, se značným množstvím speciálních charakteristických rysů, ke kterým patří:
●● výsledek musí sloužit užívání po celou dobu přesně určenou zadavatelem projektu;
●● úspěch projektu při jeho startu není vždy zřejmý;
●● trvání projektu je časově omezené;
●● projekt je uskutečňovaný mimo běžnou podnikatelskou rutinu;
●● zdroje pro realizaci projektu jsou předem jasně definovány a limitovány;
●● projekt má jeden hlavní výsledek.
V některých případech je projektem chybně nazývaný celý proces projektového řízení. Velmi správně
je tedy projektem nazvaný nový film nebo divadelní představení, postavený nový dům nebo pořízená
nová výrobní linka. Ale celý soubor aktivit, kterým se k tomuto výsledku došlo, se nazývá projektové
řízení nikoli projekt.
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K podobnému posunu výkladu došlo i ve školství a v celém kontextu vzdělávání. J. Kratochvílová ve
své publikaci „Projektová metoda a projekt“ definuje projekt jako komplexní úkol (problém), spjatý
s životní realitou, s nímž se student identifikuje a přebírá za něj odpovědnost, aby svou teoretickou
i praktickou činností dosáhl výsledného žádoucího produktu (výstupu) projektu, pro jehož obhajobu
a hodnocení má argumenty, které vycházejí z nově získané skutečnosti.“
Projekty v rámci projektové výuky můžeme klasifikovat podle různých kritérií.
Podle vyučovacích předmětů, ke kterým se projekt svým obsahem váže, je dělíme na:

II disciplinární,
II interdisciplinární.
Disciplinární (jednopředmětový) projekt je zaměřený vždy pouze na jeden odborný předmět. V pojetí
projektu EKONOM do této skupiny projektů patří všechny projektové úkoly,  jejichž obsah tvoří vždy
jen jeden odborný ekonomický předmět.
Interdisciplinární (mezipředmětové) projekty jsou sestaveny napříč odbornými i všeobecnými předměty. Přesahují obsah jednoho předmětu a řeší problémy z každodenního života. Klasickými interdisciplinárními projekty jsou všechny společné projekty, vytvořené v projektu EKONOM.
Projekty je možné dělit i podle dalších charakteristik:

II podle délky trvání projektu:
●● krátkodobé, které trvají několik vyučovacích hodin nebo jeden či více dní,
●● dlouhodobé, jejichž realizace je plánována na několik týdnů, měsíců či dokonce let;

II podle stupně spolupráce:
●● individuální - na projektu pracují jednotliví žáci a podle svého uvážení (ne)spolupracují
navzájem,
●● skupinové -   při práci na projektu jsou žáci rozděleni do skupin, kooperují uvnitř těchto
skupin, ale celé skupiny mezi sebou nekooperují,
●● kombinované - kooperace při práci na projektu se odehrává na různých úrovních;

II počtu účastníků zapojených do práce na projektu:
●● jednočlenné - projektu se účastní jednotliví žáci ze třídy (ze školy), většinou spolu nekooperují, každý žák podává zprávu o svých výsledcích práce na projektu,
●● vícečlenné – na projektu pracují skupiny žáků, většinou spolu nekooperují, zprávu o výsledcích práce na projektu podává každá skupina,
●● třídní - projektu se účastní celá třída (několik tříd), žáci spolu uvnitř jednotlivých tříd různými způsoby kooperují, zprávu o výsledcích práce podává pověřený mluvčí za celou třídu,
●● celoškolní - projektu se účastní celá škola, žáci nebo skupiny žáků (z různých tříd, celé třídy
apod.) spolu různými způsoby kooperují, zprávu o výsledcích práce na projektu podávají pověření mluvčí podle předem určených pravidel;
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II místa realizace:
●● školní - podstatná část práce na projektu se odehrává:
•

v průběhu vyučování ekonomických předmětů,

•

v průběhu vyučování jiných souvisejících nebo doplňujících předmětů,

•

v několika vyučovacích předmětech současně ve škole, ale mimo  běžné vyučování,

●● mimoškolní – podstatná část práce na projektu se odehrává mimo školu.
V celé metodické příručce, která je výsledkem  dlouhodobého partnerského projektu EKONOM,  se
budete setkávat i s dalšími termíny, které jsme vytvořili právě pro náš projekt a pro vytvoření společné metodiky pro zavádění projektové výuky do odborných ekonomických předmětů na středních
odborných školách.
Koordinátor školy je ředitel školy nebo jiný řídící pracovník. Mezi hlavní úkoly koordinátora patří:
●● organizace zavádění projektové výuky na škole,
●● zajištění komunikace a spolupráce mezi učiteli,
●● motivace učitelů,
●● zapojování dalších učitelů do projektové výuky,
●● zajištění mezipředmětových vazeb a mezipředmětové spolupráce mezi učiteli,
●● popularizace projektové výuky v pedagogickém sboru, mezi žáky i mezi rodiči,
●● spolupráce se zaměstnavateli pro nezbytný transfer poznatků z praxe do výuky,
●● řízení procesu zavádění projektové výuky na škole.
Pedagog (učitel) střední odborné školy. Podstatu celého projektu EKONOM tvořili učitelé odborných ekonomických předmětů ekonomika, statistika, účetnictví, právo, písemná a elektronická
komunikace, daňová soustava, ekonomická cvičení aj.). Aby projektová výuka byla pro žáky přínosná
a prohlubovala především mezipředmětové vazby, byli do projektu zapojeni také učitelé cizích jazyků a dalších všeobecných předmětů (anglický jazyk, hospodářský zeměpis, informační technologie
apod.).
Společný projekt je souborem několika dílčích projektových úkolů z jednotlivých předmětů s cílem
vyřešení daného problému (tématu). Společný projekt vytvářeli učitelé různých předmětů, podle zadaného tématu. Odborné i všeobecné předměty byly vybírány pro společný projekt tak, aby především
vyhovovali zvolenému tématu a bylo možné společný projekt prostřednictvím dílčích projektových
úkolů zařadit do běžné výuky.
Projektový úkol je jednotlivý úkol v rámci společného projektu. Cílem každého projektového úkolu
je vypracovat část zadání. Celý společný projekt lze vyřešit pouze splněním všech projektových úkolů.
Vzdělávací výukové materiály tvoří soubor dokumentů ke společnému projektu:
●● osnova společného projektu,
●● metodika společného projektu,
●● hodnocení společného projektu,
●● učební plán projektového úkolu,
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●● zadání projektového úkolu,
●● vzorové řešení žáka.
O jednotlivých výukových materiálech společného projektu se dozvíte více v kapitole 3.1.

2.2

Základní podmínky a didaktické zásady

Základní podmínkou pro úspěšné zavádění projektové výuky do kteréhokoli předmětu nebo do systému výuky na jakékoli škole, je pevné rozhodnutí. Projektová výuka nemůže nikdy být dílem jednoho
člověka. Tak jako v praktickém životě není člověk sám, tak i při projektové výuce je velmi důležitý tým
učitelů, kteří chtějí ve své škole něco změnit, chtějí zatraktivnit a oživit výuku a především zvýšit zájem svých žáků. Než se tedy rozhodnete pro projektovou výuku, je zapotřebí připravit sebe, své kolegy,
žáky a především pak ředitele nebo v ideálním případě celé vedení školy.
Základní podmínkou pro úspěšné zavedení projektové výuky na vaší škole je zcela jasně deklarovaný
a opravdový zájem vedení školy. Projektová výuka mění zaběhlé zvyklosti, přináší organizační změny,
úpravy rozvrhů, zavádí projektové dny. Bez opory ve vedení školy budou všechny vaše snahy zbytečné
a budou neustále narážet na odpor. Především vedení školy musí chtít na své škole tuto změnu, která
v konečném důsledku pozvedne úroveň výuky a přinese čerstvý vítr do sboroven a kabinetů.
Ve smyslu pravdivého přísloví „Ve dvou se to lépe táhne“ je další podmínkou zavádění projektové
výuky vytvoření týmu učitelů, kteří budou mít jeden společný záměr. Projektová výuka je postavená
na mezipředmětových vazbách a učí žáka řešit zadaný úkol z pohledu několika předmětů současně.
Tohoto zásadního a možná i nejdůležitějšího přínosu projektové výuky nikdy nedosáhne pouze jeden
učitel. Ze všeho nejdříve si najděte kolegu, se kterým si rozumíte a který s vámi bude chtít jít do toho.
Pokud již máte na škole s projektovou výukou alespoň základní zkušenosti, zcela jistě dokážete sestavit tým, který se rozhodne projektovou výuku rozšířit na vaší škole. Tak jak je tomu u každé skupinové
práce, je zapotřebí si hned od začátku stanovit v  týmu jasná pravidla a kompetence, určit leadera,
který dokáže vaše rozhodnutí a následující aktivity na škole vysvětlit i dalším členům pedagogického
sboru a bude rovnocenným partnerem vedení školy.
Podle E. Kreta musí být při projektové výuce dodrženy tyto tři základní předpoklady učení:
●● dobrovolná koncentrace na učivo,
●● dobrovolná, často opakovaná práce s učivem,
●● dobrovolné obnovení koncentrace na učivo po přerušení činnosti.
Mezi nejdůležitější podmínky projektového vyučování patří vnitřní motivace žáka. Úlohou učitele je
projektovou výuku zařazovat a využívat tak, aby byla zajímavá, žákům blízká a nabízela prožívání nových a zajímavých věcí. Protože je motivace v celé projektové výuce velmi důležitá, věnujeme ji i celou
následující kapitolu.
Další významnou podmínkou projektového vyučování je princip svobodného výběru, to znamená, že
si žák může sám volit mezi nabízenými tématy a problémy a stanovit si sám svůj úkol. Princip svobodného výběru je dán také při hledání zdroje potřebných informací. Žák by měl mít možnost určovat
vlastní způsob zpracování úkolu, časový harmonogram, rozdělení úkolu a vyhledat si vhodné spolupracovníky. Nejdříve musíme žáky tomuto principu naučit.
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K tomuto mohou sloužit všechny vypracované společné projekty, které napomáhají žákům v plánování plnění dílčích projektových úkolů.
Důležitou podmínkou pro zavedení projektové výuky je schopnost učitele změnit svoji dosavadní rovinu „klasického“ učitele. Projektová výuka mění postoj učitele k výuce, ke svým kolegům, k žákům.
Role učitele se mění na roli poradce. Jeho hlavní úlohou je nenásilným způsobem vést a provádět
žáky při plnění projektových úkolů. Projektová metoda výuky přispívá významným podílem na změně
vnímání žáka samotným učitelem. Problém individualismu není jen problémem žáků, velmi často je
problémem právě učitelů, kteří preferují výhradně svůj předmět a žáka posuzují pouze podle výsledků
v jeho nejdůležitějším předmětu. Projektová výuka vede ke spolupráci učitelů, ke vzájemné komunikaci a učí učitele žáka chápat jako osobnost, jako celek. Při společném hodnocení konkrétního společného projektu se učitel seznamuje s hodnocením žáka jiným učitelem a mnohdy je učitel překvapený
jeho výsledky.
Projektová výuka v rovině učitele obohacuje jeho zásobu vyučovacích strategií a reflexí myšlení
a rozhodování o výuce. Naučí se používat různé informační zdroje a nevnímá učebnici jako jediný
zdroj učení. Projektová výuka dává nové možnosti v hodnocení a sebehodnocení, zvyšuje a obohacuje
dovednosti učitele, především v oblasti organizace a plánování.
Aby projektová výuka měla úspěch, nemůže zůstat izolovaná od okolního osvěta a uzavřená pouze za
branami školy. Především rovina propojení výuky s okolním prostředím je jedním z nejzákladnějších
podmínek projektové výuky. Při vytváření společných projektů byla volena témata vycházející z praktických situací a praktického života. Tak se podařilo do projektové výuky zapojit externí odborníky
z řad zaměstnavatelů a rodičů. Toto propojení s okolním světem napomáhá ke zvýšení zájmu okolí
o život školy a někdy i zájem vlastních rodičů o dítě, vyučování a školu.
Pokud bychom měli shrnout základní podmínky pro zavádění nebo rozšíření projektové výuky na vaší
škole, pak jsou to:
●● podmínka jasného rozhodnutí,
●● podmínka deklarovaného zájmu ze strany vedení školy,
●● podmínka zájmu skupiny učitelů,
●● podmínka otevřenosti přístupu,
●● podmínka vhodného načasování.

Didaktické zásady projektové výuky
V procesu projektové výuky můžeme shledat vzájemnou souvislost všech didaktických zásad. V každé
chvíli výuky se projevují všechny didaktické zásady a vliv didaktických zákonitostí. Didaktických zásad vhodně využíváme pro efektivnost výsledků projektové výuky. Didaktické zásady můžeme uspořádat do systému umožňujícím nám orientaci ve všech jeho složkách.

II Zásada komplexního rozvoje žáka
Ve výchovně vzdělávacím procesu by mělo docházet k plnému, všestrannému a harmonickému rozvoji osobnosti žáka. Z hlediska projektové výuky dbáme na to, aby výuka podpořila
rozvoj osobnosti žáka v kognitivní, afektivní a psychomotorické rovině. Při přípravě projektové výuky provádíme didaktickou analýzu učiva a stanovujeme cíle s ohledem na komplexní
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rozvoj žáka v uvedených rovinách. Napomáháme tomu, aby každý žák dospěl k optimálnímu
rozvoji na své věkové úrovni.

II Zásada vědeckosti
Obsah projektové výuky musí být vědecky správný a hodnověrný. Učitel musí mít celoživotní
kontakt s vědní disciplínou, kterou učí. Využíváme tedy všech vzdělávacích možností k vlastnímu sebevzdělávání a aktualizaci dříve nabytých poznatků. Vhodnými výukovými metodami
vědecké informace transformujeme a předáváme je žákům ve srozumitelné formě, provázíme
je při vyhledávání informací, jejich zpracovávání a využívání. Rozvíjíme myšlení žáků vedoucí
k porozumění, zapamatování, schopnosti aplikace a inovace získaných vědomostí, dovedností
a návyků.  

II Zásada individuálního přístupu k žákům
Při vyučování přihlížíme k individuálním zvláštnostem jednotlivých žáků, zaujímáme k nim
diferencovaný postoj. Každý žák má dospět k optimálnímu rozvoji na své věkové úrovni
a dosáhnout co nejlepších výsledků v učení. Jelikož se žáci liší v úrovni myšlení, chápání,
řeči, v úrovni citových a volních procesů, v zájmech, charakterových vlastnostech, postojích
k učení, v osobních zkušenostech a jiných vlastnostech, které nemůžeme zanedbat ve výchovně vzdělávacím procesu, měli bychom individuální zvláštnosti studentů dobře poznat a řídit
projektové vyučování tak, aby každý z nich měl možnost účastnit se podle svých sil práce a měl
možnost pocítit radost z úspěchu v učební i emocionální oblasti.

II Zásada spojení teorie s praxí
Osvojování teorie ve vyučování vychází z praxe, teoretické vědomosti žáků se spojují s jejich
praktickou činností, stávají se nástrojem zlepšování praxe. Smysl projektové výuky je postaven zejména na řešení praktických úkolů. Formulujeme tedy cíle na úrovni aplikace teoretických poznatků v praxi. Dbáme na to, aby zaměření projektů vycházelo buď z dříve nabytých
zkušeností žáků, nebo je připravilo na řešení praktických úkolů a jejich uplatnění v budoucím
zaměstnání. Jako vhodné se jeví propojení s praxí ve firmách, kdy oslovení zástupci firemního
sektoru se účastní diskuzí s žáky, popřípadě jim jsou nápomocni při řešení projektových úkolů. Vedeme žáky k aplikaci pouček a pravidel v praxi.

II Zásada uvědomělosti a aktivity
Zásada vyžaduje vytvořit u žáka takový vztah k učení, který ho bude zavazovat učit
se co nejsvědomitěji a nejlépe, aby dosáhl co nejkvalitnějších výsledků. U žáků vytváříme zodpovědný vztah k osvojené látce a učení. Dle této zásady dovede žák
osvojené poznatky vysvětlit, interpretovat a umí je aplikovat v praxi. Cíle formulujeme tak, aby byla podněcována celostní aktivita žáků, a to zejména progresivními metodami výuky zaměřenými na samostatnou práci žáků, mezi které patří projektová výuka.
U žáků kontrolujeme, zda zadanému úkolu rozumí, zda vědí, co se od nich očekává.

II Zásada názornosti
Tato zásada vyjadřuje, aby žák získal poznatky o světě přímým stykem s věcmi, bezprostředním všestranným vnímáním předmětů a jevů. Zabezpečujeme konkrétnost, reálnost poznání žáků, umožňujeme jim utvářet si správné představy o poznávané skutečnosti. Názornost
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usnadňuje a urychluje proces poznávání, usnadňuje proces samostatného myšlení žáků, poutá jejich pozornost a zájem, oživuje vyučování. Učitel má vnímání názoru usměrňovat a kontrolovat.

II Zásada soustavnosti a přiměřenosti
Vyučování má být adekvátní věkovým zvláštnostem, dosavadním vědomostem, zkušenostem,
výkonnosti a dosaženému stupni vývoje žáka. Nové poznatky se opírají o předcházející, zařazují se do soustavy dříve osvojených poznatků. Poznatky jsou osvojovány žáky v určitém logickém uspořádání. Tvoří přijatelnou posloupnost a jeden poznatek logicky vyplývá z druhého.
Tento systém si pedagog vytváří delší dobu a neustále na něm průběžně pracuje. Při aplikaci
této didaktické zásady postupujeme od jednoduchého ke složitému, od známého k neznámému, výklad nových pojmů vychází ze zkušeností žáků, volíme přiměřené tempo výkladu
a výklad přizpůsobujeme chápavosti žáků.

II Zásada trvalosti
Dbáme na to, aby si žáci osvojili vědomosti, dovednosti a návyky pevně a trvale, aby je nezapomněli, nebo se nestávaly nejasnými, útržkovitými.

2.3

Motivace – klíč k úspěchu

Původ slova motivace najdeme v latinských termínech „ movero, movere“, tj. pohybovat, měnit. Definice tohoto pojmu není jednoznačná a v historii jich najdeme hned několik. Všechny ale v podstatě
říkají to stejné – motivace je proces, který určuje naše chování a jednání.
„Motivuje nás to, co si myslíme, že potřebujeme.“
„Motivace je energie, síla a jejím projevem je určité chování“.
„Za každým chováním hledejme motivaci“.
Motivace určuje naše chování a naše rozhodnutí. Je tzv. regulačním procesem, který plní funkci směřování činností tak, abychom dosáhli určitého výsledku. Další otázkou pak je, jaké jsou motivy našeho
chování. Právě motivace aktuálně ovlivňuje chování každého z nás v určitých situacích. Zcela jednoznačně je motivace naším hnacím motorem. Jak v našem běžném životě, tak i při zavádění projektové
výuky je motivace velmi důležitá.  Je základním předpokladem úspěchu.
V této souvislosti musíme motivaci rozdělit do dvou skupin:

II motivace učitele (učitelů),
II motivace žáka (žáků).

Motivace učitele (učitelů)
V každém zaměstnání je tou nejlepší motivací finanční ohodnocení zaměstnance a vyšší částka na
výplatní pásce. Ale naštěstí jsou i jiné cíle, které nás motivují. U učitele by měla být takovou motivací
například potřeba zkvalitnit svou výuku, zvýšit zájem u žáků, modernizovat svoji výuku, spolupraco-
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vat se svými kolegy, dívat se na svého žáka jako na člověka, naučit se něco nového. Aby člověk mohl
motivovat druhé, musí být především motivovaný sám. Musí chtít něco změnit a někam dojít. Musí
být tím „nadšencem“, který získá na svoji stranu lidi kolem sebe.  Jen v takovém případě je vhodné se
pustit do projektové výuky.

Motivace žáka (žáků)
Jedním ze stěžejních předpokladů úspěšně zvládnuté projektové výuky je aktivizace žáka vhodnou
motivací. Motivace je ve své podstatě hypotetickou hybnou silou v duševním životě jedince, která
u něj vzbuzuje snahu něco dělat nebo něčeho dosáhnout. Motivace zvyšuje pochopení významu osvojeného učiva, jeho užitečnosti, potřebě a praktičnosti.
K tomu, abychom dosáhli co nejvyšší kvality výuky, můžeme z hlediska vhodné motivace žáků navrhnout následující body, které vám mohou při zavádění projektové výuky a vlastní práci žáků na
projektech pomoci:

II Pokuste se vzbudit zájem žáků
Nejlépe toho dosáhnete tématy, která jsou žákům blízká, o která se aktuálně zajímají, která
jsou „in“ (navrhovaná témata musí být živá, studentům blízká, provokativní, citově podbarvená, musí podporovat jejich sebevědomí a seberealizaci);

II Simulujte virtuální prostředí praxe
Pokuste se nabídnout žákům takové úkoly, které je aktivují k činnosti, umožní jim vyzkoušet
si požadované dovednosti a schopnosti v simulované praxi prostřednictvím hraní rolí ve skupině (simulace fiktivní firmy, pracovního kolektivu).

II Projektové úkoly modelujte pestré, atraktivní, smysluplné.
Nabídněte žákům různé aktivity v projektech a jejich pestrost. Navrhujte dosažitelné úkoly,
které jsou žáci schopni vypracovat, dodávejte jim sebevědomí a pozitivní motivaci.

II Přesně úkoly formulujte, plánujte a vyjádřete, co po žácích požadujete.
Navržené úkoly nesmí být zavádějící, nejednoznačné, těžko pochopitelné. Dobře naplánujte
činnosti, postupujte promyšleně a systematicky podle didaktických zásad, od jednoduchého
ke složitějšímu, dbejte na posloupnost projektových úkolů, kdy jeden může vycházet z druhého.  

II Dbejte na správnou prezentaci a zhodnocení výsledků práce žáků.
Dávejte žákům najevo, že jejich práce má smysl, hodnotu a přispívá k celkovému vytvoření
projektu. Vytvářejte u žáků pocit zodpovědnosti za provedenou práci. Žáci by se neměli bát
prezentovat a vyjádřit i to, co se jim nepovedlo, jak by postupovali příště a napravili své chyby
a postupy řešení.
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2.4

Kompetence a dovednosti

Klíčové kompetence
Klíčové kompetence zahrnují soubor znalostí, dovedností, schopností, postojů a návyků, které žáci
získávají prostřednictvím výchovně vzdělávacího procesu ve škole. Projektová výuka, pokud je vhodně pojata, by měla pomoci k nenásilnému rozvíjení komplexu těchto klíčových kompetencí. Měla by
rozvíjet rovinu základních a horizontálních kompetencí, rozšiřujících prvků a dobových faktorů. Jedná se především o myšlenkové operace žáků, zvládání nejrůznějších situací a požadavků, schopnosti
žáků získávat informace, porozumět jim, zpracovávat je a chápat je, dále rozšířit znalosti důležité pro
jejich budoucí zaměření a doplnit mezery v doposud získaných znalostech a dovednostech.
Obecně má projektová výuka pomoci v rozvíjení kompetencí k učení, k řešení problémů, komunikativních kompetencí, sociálních kompetencí a také občanských kompetencí.
V průběhu realizace našeho projektu EKONOM jsme se otázkou rozvíjení klíčových kompetencí zabývali velmi pečlivě. Všichni zapojení pedagogové za pomoci lektorů a metodika projektu vytipovali všeobecné a odborné kompetence, které projektová výuka, zařazená do odborných ekonomických
předmětů, nejvíce rozvíjí.

Všeobecné kompetence:
●● kompetence k učení
●● kompetence k řešení problémů
●● komunikativní kompetence
●● personální a sociální kompetence
●● občanská kompetence a kulturní povědomí
●● kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
●● matematické kompetence
●● kompetence využívání IKT a práce s informacemi

Odborné kompetence:
●● kompetence využívat poznatky z oblasti práva
●● kompetence provádět typické podnikatelské činnosti
●● kompetence provádět typické finanční operace
●● kompetence dodržovat bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
		
Při rozvíjení vytyčených klíčových kompetencí používáme autodidaktických metod výuky prohlubující techniky samostatného učení a práce žáků. Při jejich aplikaci se zaměřujeme na osobnost žáků,
jejich vzájemnou spolupráci, komunikativní dovednosti a sociální vztahy.
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Při projektové výuce se v souladu s naplňováním klíčových kompetencí snažíme:
●● zadávat žákům náročnější samostatné práce založené na základě jejich vlastního pozorování
a objevování;
●● prohlubovat jejich individuální znalosti, dovednosti a postoje;
●● podněcovat u žáků přijímání vlastní zodpovědnosti za jejich přínos ve výuce;
●● učit žáky aplikovat získané vědomosti a dílčí dovednosti při řešení vhodně motivačně zaměřených praktických úkolů (z pracovní oblasti, občanského života), adekvátně reagovat na hodnocení svého vystupování a přijímat radu a kritiku;
●● uplatňování dialogických slovních metod u žáků a prohloubení dovedností v oblasti verbální
komunikace, rozvíjení schopností srozumitelně a souvisle formulovat své myšlenky, aktivně
se účastnit diskuzí, naslouchat druhým, klást smysluplné otázky, obhajovat svůj názor;
●● prohlubovat sociální interakce při práci ve skupině, kdy si členové navzájem poskytují informace, společně je posuzují, vyhodnocují, aplikují a řeší problémy, podílejí se na realizaci
společných činností, na týmové spolupráci.

Schopnosti a dovednosti
Základním stavebním kamenem společného projektu EKONOM byly výsledky provedeného průzkumu mezi zaměstnavateli v několika regionech ČR, který byl zaměřený na zjišťování požadavků
zaměstnavatelů na absolventy středních odborných škol ekonomického směru (především studijní
obory obchodní akademie a ekonomické lyceum). Průzkum byl provedený u sektorově rozdílných
zaměstnavatelů: veřejný sektor – státní správa a samospráva, bankovní sektor, podnikatelský sektor).
Provedený průzkum potvrdil hypotézu celého řešitelského týmu a definoval schopnosti a dovednosti,
které podle zaměstnavatelů absolventům chybí, a tím snižují jejich uplatnitelnost na trhu práce. Mezi
tyto chybějící dovednosti patří: komunikační dovednosti, schopnost týmové práce, schopnost nést odpovědnost, plnění dlouhodobého úkolu, ochota dále se vzdělávat, schopnost vyvinout vlastní aktivitu
při řešení zadaného úkolu.
Proto bylo jedním z cílů celého našeho projektu zaměřit celou projektovou výuku i tímto směrem.
Celý realizační tým tvořený z pedagogů, lektorů a metodiků při vytváření společných projektů a projektových úkolů dbal na zařazení dovedností, které současným absolventům chybí. Při plnění společných projektů, vytvořených v rámci projektu EKONOM, dochází k osvojování těchto základních
schopností a dovedností:  

II Komunikační schopnost/dovednost
Komunikační dovednosti jsou součástí tzv. měkkých dovedností neboli soft skills. Do komunikačních dovedností patří celé spektrum dovednosti: ochrana proti manipulaci, asertivita,
efektivní komunikace, řešení konfliktů, naslouchání, empatická reakce a další. Komunikace
s lidmi je nezbytnou součástí života. Každý den řešíme nejrůznější (komunikační) situace,
a proto je dobré tyto dovednosti ovládat a soustavně na nich pracovat. Komunikační dovednosti jednoznačně rozvíjí osobnost každého člověka, posiluje jeho sebejistotu, sebedůvěru
a sebeúctu. Zvyšuje schopnost pracovat v týmu a efektivně řešit problémové situace. Zlepšuje
mezilidské vztahy, sebeřízení a snižuje stres. Při projektové výuce spolu musí žáci komunikovat stejně jako v běžném životě. Představme si modelovou situaci v praxi. Při pravidelné
poradě zadal vedoucí pracovník svým podřízeným jasně definovaný úkol. Je zcela přirozené
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a nezbytné, aby celý řešitelský tým spolu komunikoval. Musí se dohodnout na společné strategii, harmonogramu, musí si rozdělit úkoly, stanovit kontrolní mechanismy atd… Komunikační dovednosti jsou pro každého z nás velmi důležité. Proto jsme se při vytváření společných
projektů a projektových úkolů snažili zařazovat v co největší možné míře - komunikaci žáků
v jednotlivých týmech, komunikaci celého týmu s učitelem a naopak.

II Dovednost vystupování a prezentace vlastních názorů a výsledků
S komunikačními dovednostmi velmi úzce souvisí i dovednost veřejného vystupování a veřejná prezentace vlastních názorů a výsledků. Pro každého učitele je tato dovednost zcela zásadní a nezbytná a učitel si ji každý den osvojuje a prohlubuje. Problém ale nastává
u žáků – studentů na středních školách. Pro většinu z nich není problém svoje názory nebo
výsledky své práce prezentovat v písemném projevu. Každá písemná práce nebo test je vlastně prezentací výsledků a případně i názorů. Pro mnohé žáky je takřka nepřekonatelný problém předstoupit před celou třídu a svoje názory nebo výsledky prezentovat přede všemi.
A už vůbec dokázat při svém „veřejném“ vystoupení reagovat na případné další dotazy nebo
připomínky z řad „obecenstva“. Právě těmto situacím jsme se věnovali v průběhu celého
projektu EKONOM. Našim společným cílem bylo zařadit do společných projektů v co největší
možné míře taková témata, která se bez prezentace žáků před ostatními neobejde. Pilotní
testování, které jsme prováděli v průběhu dvou školních pololetí, ukázalo zcela jasné výsledky. Na počátku se žáci báli, byli nervózní, nevěděli, jak se mají chovat, kam dát ruce,
co si vzít na sebe, kam se dívat. Jak projekt postupoval dál, zlepšovala se i prezentace žáků.
Postupně získávali jistotu a v samém závěru mnohdy překvapili sebe, své spolužáky i učitele.

II Využívání informačních a komunikačních technologií
Dovednost a schopnost využívání informačních a komunikačních technologií je v praxi velmi důležitá. Nesmíme ale za tímto pojmem vidět pouze využívání nebo používání sociálních
sítí. Tam mnozí žáci předčí své učitele. Našim úkolem bylo naučit žáky používat a především
využívat informační a komunikační technologie při plnění zadaných projektových úkolů, při
získávání informací a tvorbě výstupů.

II Schopnost nést odpovědnost
Tak jako pro každodenní život, tak i pro praxi je velmi důležité umět nést odpovědnost za sebe
sama a za společenství, které reprezentuji a kterým jsem členem. Anonymita skupiny napomáhá k nahrazení osobní odpovědnosti odpovědností kolektivní. Schopnost přijmout osobní
odpovědnost je velkým problémem v celé naší společnosti. Proto se nemůžeme divit tomu, že
s touto dovedností a zcela přirozenou lidskou vlastností mají problém i mladí lidé – v našem
případě naši žáci. Dobře vedená projektová výuka může být dobrým začátkem, jak v žácích
odpovědnost budovat a posilovat. Základem projektové výuky v našem pojetí je rozdělení třídy do menších pracovních skupin – týmů po 5 žácích. V pracovním týmu má každý žák svoje
místo, svoji úloh a svůj úkol, který musí v daném čase splnit, protože celý tým na něj spoléhá.
V menší pracovní skupině se velmi rychle ukáže, kteří členové týmu mají s osobní odpovědností problémy. Naopak sounáležitost k celému pracovnímu týmu může být velmi dobrou motivací. Při jasném určení úkolů ve skupině je takřka nemožné odpovědnost přenést na jiného
člena týmu, který s plněním zadaného úkolu neměl nic společného.
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II Schopnost práce v týmu
V posledních letech se ve školství obecně kladl velký důraz na individuální přístup k žákovi. Je to jistě dobře, protože každého žáka je potřeba vnímat jako individualitu. Někdy se
ale individuální přístup zaměňuje s individualismem. Individualismus je morální, politický
nebo společenský názor a postoj, který na první místo klade jedince, jeho nezávislost a soběstačnost, co nejmenší omezování druhými a společností. Individualisté jsou přesvědčeni,
že každý jednotlivec má právo prosazovat své individuální zájmy a cíle a starat se především
sám o sebe. Individualismus chápe společnost jako více méně nahodilé a volné seskupení
osob a odmítá nebo podceňuje společenské vazby člověka, vzájemnou závislost a solidaritu. A právě v tomto je individualismus velmi nebezpečný. Projektová výuka nestírá rozdíly
mezi jednotlivými žáky, naopak vyzdvihuje jejich dovednosti a schopnosti, ale přitom vede
žáky k vzájemné komunikaci a spolupráci při řešení zadaného úkolu. Při testování projektové
výuky jsme pozorovali v této oblasti velmi zajímavý vývoj. Na začátku zavádění projektové
výuky se zcela přirozeně v jednotlivých pracovních týmech žáků prosazovali a dominovali
nadanější žáci. Postupem času se ale začali zapojovat a prosazovat i žáci, kteří většinou
v třídním kolektivu postávali v povzdálí. Mnohdy byli překvapeni jak samotní žáci, kteří našli
nové místo v kolektivu, ale také jejich spolužáci a učitelé.

II Ochota učit se
Schopnost chtít se dále vzdělávat není problémem jen našich žáků. Bývá velmi negativně přijímána i u dospělých, kteří si myslí, že se toho v životě již naučili dost. Potřeba neustálého vzdělávání je nezbytná v každé době a v každém oboru. Další vzdělávání rozšiřuje naše
znalosti a sehrává významnou úlohu při uplatnění na trhu práce. V rámci projektové výuky
jsme se snažili žákům ukázat, že se v praktickém životě nebudou moci uplatnit výmluvy typu:
„Ale my jsme se to ještě neučili“, nebo „To jsme ale probírali už loni“. Při sestavování společných projektů a projektových úkolů jsme v některých případech zabrousili i do staršího učiva
nebo i do témat, která je teprve čekala.

2.5

Mezipředmětové vazby/vztahy

Pedagogický slovník vymezuje mezipředmětové vazby jako:
„…… vzájemné souvislosti mezi jednotlivými předměty, chápání příčin a vztahů přesahujících předmětový rámec, prostředek mezipředmětové integrace. V předmětovém kurikulu jsou vyjadřovány
v učebních osnovách jednotlivých předmětů jako tzv. mezipředmětová témata.“
Předmět ekonomika tvoří spolu s účetnictvím, statistikou a právem ekonomicko-právní základ odborného vzdělání na středních odborných školách ekonomického zaměření. Ve výuce, a tedy i v projektové výuce, je zapotřebí respektovat a využívat tyto úzké mezipředmětové vztahy mezi těmito předměty.
Všechny vytvořené a otestované společné projekty mají u žáků vést k posilování základních ekonomických dovedností. Žáci jsou vedeni k samostatnému vyhledávání ekonomických informací, učí se
s nimi pracovat a správně je interpretovat. Jedná se o vědomosti a dovednosti, které jsou předpokladem pro další studium na vysoké škole ekonomického zaměření nebo pro profesní život. Do projektu
bylo zapojeno 8 středních odborných škol různých profilací. Díky tomuto se nám podařilo zařadit do
tvorby společných projektů všechny ekonomické předměty.
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Všechny projekty tak přispívají k rozvoji odborných ale i občanských kompetencí:
●● myslet v ekonomických souvislostech a chovat se racionálně
a hospodárně v občanském i profesním životě;
●● samostatně vyhledávat ekonomické informace z různých
pramenů, správně je interpretovat a využívat;
●● sledovat průběžně aktuální dění v národní, evropské a světové ekonomice;
●● získat předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit;
●● orientovat se v právní úpravě podnikání, pracovněprávních
vztazích a v základních podnikových činnostech;
●● osvojit si znalosti o fungování finančního trhu, národního hospodářství a EU;
●● získat orientaci v daňové soustavě;
●● chápat kvalitu jako nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku.
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3. Jak na to? Od teorie k praxi!
3.1. Společné projekty a projektové úkoly
Celý náš společný projekt EKONOM byl rozdělen do několika klíčových aktivit. První z nich měla za
úkol seznámit všechny zapojené učitele ze všech partnerských středních odborných škol s projektovou výukou jako moderní a novou výukovou metodou. V průběhu tohoto vzdělávání se pedagogové
postupně učili vytvářet společné projekty a projektové úkoly, které následně přenesli do svých škol
a úspěšně je začleňovali do klasické výuky.
V průběhu celého projektu EKONOM vypracovaly jednotlivé týmy pedagogů na všech středních odborných školách celkem 64 společných projektů. Každý společný projekt řeší jiné téma – jiný problém. Je souborem několika dílčích projektových úkolů z jednotlivých odborných předmětů. Počet
projektových úkolů se odvíjí od náročnosti tématu, velikosti projektového učitelského týmu a počtu
zapojených předmětů. Společné projekty byly vytvořeny takřka pro všechny ročníky těchto studijních
oborů:
Schéma základní struktury společného projektu (SP):

			

Každý společný projekt tvoří jeden výukový celek a jsou pro něj vždy vypracovány všechny základní
výukové dokumenty tak, aby každý projektový tým pedagogů mohl společný projekt zařadit do výuky
na své škole a nemusel již nic vytvářet.
Celek výukových dokumentů pro každý společný projekt tvoří:

II Osnova společného projektu.
II Metodika společného projektu.
II Hodnocení společného projektu.
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Osnova SP

Metodika SP

Hodnocení SP

Osnova metodiky společného projektu
Tvoří úvod, který poskytuje všechny základní a důležité informace o společném projektu. Podle osnovy metodiky se pedagog rozhoduje o vhodnosti společného projektu k zařazení do výuky. Vedle názvu
společného projektu obsahuje osnova nosné téma celého společného projektu, hlavní cíl a výstup
společného projektu. Pedagog najde informaci, pro který studijní obor a ročník je společný projekt
určený. Další důležitou informací je seznam všech dílčích projektových úkolů, včetně informace, pro
který předmět je příslušný projektový úkol vytvořený.
Pokud řešení společného projektu potřebuje zapojení pedagogů z dalších předmětů, které nejsou primárně uvedeny ve výčtu projektových úkolů, jsou tyto informace uvedeny v třetí části osnovy společného projektu. Zde také najde pedagog případné vazby projektu mimo školu (na případné zaměstnavatele, úřady a jiné subjekty). Každá osnova obsahuje navrhované formy a rozsah hodnocení, metody
a formy práce, včetně potřeby zapojení interaktivních didaktických pomůcek (např. interaktivní tabule).
Název společného projektu:
Téma společného projektu:
Určeno pro studijní obor:
Určeno pro ročník/pololetí:
Hlavní cíl projektu:
Výstup společného projektu:

Zapojené předměty a jejich rozdělení na projektové úkoly
Zapojený předmět

Projektový úkol č. I/1 (název projektového úkolu)
Projektový úkol č. I/2 (název projektového úkolu)
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Potřebné zapojení dalších pedagogů
Vazby společného projektu mimo školu
Návrh rozsahu a forem hodnocení
Navrhované metody a formy práce
Způsob zapojení interaktivích didaktických pomůcek

Metodika společného projektu
Na osnovu společného projektu navazuje další dokument, nazvaný Metodika společného projektu.
Jak napovídá samotný název, obsahuje tento dokument velmi podrobné informace o celém společném projektu. Vedle rozšířených základních identifikací společného projektu a projektového úkolu
metodika obsahuje například podrobný popis společného projektu – tedy úplné zadání společného
projektu. V metodickém dokumentu je podrobně rozpracované pedagogické a didaktické schéma projektu: výčet a popis mezipředmětových vazeb, podrobný popis spolupráce vyučujících v jednotlivých
předmětech při plnění dílčích projektových úkolů, soustava kompetencí rozvíjených v projektu a hodinové dotace pracnosti pro řešení jednotlivých projektových úkolů.  
Další část metodiky společného projektu je tvořena velmi podrobným popisem výstupu (výsledku)
společného projektu, včetně navrženého hodnocení společného projektu.

Název společného projektu:
Hlavní tematické zaměření
společného projektu:
Hlavní cíl společného projektu:
1.
Dílčí cíle společného projektu:

2.
3.
4.

Typ projektu:
Určeno pro studijní obor:

Ročník:

Předměty zařazené do projektu: Rozdělení na jednotlivé projektové úkoly:

Podrobný popis společného projektu (zadání):
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Výčet a popis mezipředmětových vazeb
Podrobný popis spolupráce vyučujících v jednotlivých předmětech při plnění dílčích projektových úkolů
Podrobný popis spolupráce vyučujících v jednotlivých předmětech při plnění dílčích projektových úkolů
Soustava kompetencí rozvíjených v projektu
Vazby projektu mimo školu
(Úřad práce, zaměstnavatelé)
Způsob prezentace projektu

Celková hodinová dotace projektu
1.
Hodinová dotace jednotlivých projektových úkolů

2.
3.

Podrobný popis výstupu (výsledku) společného projektu:

Způsoby hodnocení společného projektu:

Hodnocení společného projektu
Posledním společným dokumentem každého společného projektu je hodnocení. Projektová výuka
s sebou přináší nový systém hodnocení společných projektů. Podrobnou metodikou nového způsobu
hodnocení společných projektů se zabývá kapitola 3.3 této příručky.
Na hodnocení každého společného projektu by se měl vždy podílet celý tým pedagogů, podílející se
na realizaci projektu a jeho dílčích projektových úkolů. Smyslem hodnocení společného projektu je
především posoudit rozsah posílení klíčových kompetencí, dovedností a schopností. Hodnocení společného projektu je důležité pro následné vydání osvědčení žákům (absolventům školy), kteří byli
úspěšně zapojeni do projektové výuky, kteří si v průběhu školní docházky vyzkoušeli práci na společných projektech a kteří se seznámili s projektovou výukou.
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Jak je uvedeno v podrobné metodice hodnocení společných projektů, určují pedagogové především
míru rozvíjení kompetencí, dovedností a schopností. Tým pedagogů si musí odpovědět na otázky, do
jaké míry příslušný společný projekt rozvíjí u žáků všeobecné klíčové a odborné kompetence, dovednosti a schopnosti, nezbytné pro dobré uplatnění na trhu práce.
Společný projekt podpořil posílení těchto kompetencí žáka:
Jednotlivé kompetence ohodnoťte číselnou hodnotou v rozmezí 0 – 10.
Hodnota „0“ - znamená, že společný projekt příslušnou kompetenci nerozvíjí vůbec.
Hodnota „10“ - znamená společný projekt příslušnou kompetenci rozvíjí v maximální možné míře.
Do závěrečného hodnocení studenta budou přeneseny pouze kompetence, které získají bodové hodnocení 5 a výše.

Všeobecné kompetence

Hodnota

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Komunikativní kompetence
Personální a sociální kompetence
Občanská kompetence a kulturní povědomí
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Matematické kompetence
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Odborné kompetence

Hodnota

Kompetence využívat poznatky z oblasti práva
Kompetence provádět typické podnikatelské činnosti
Kompetence provádět typické finanční operace
Kompetence dodržovat bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

Společný projekt byl zaměřen na posilování těchto dovedností a schopností:
Jednotlivé dovednosti a schopnosti ohodnoťte číselnou hodnotou v rozmezí 0 – 10.
Hodnota „0“ - znamená, že společný projekt příslušné dovednosti a schopnosti nerozvíjí vůbec.
Hodnota „10“ - znamená, že společný projekt příslušné dovednosti a schopnosti rozvíjí v maximální
možné míře.
Do závěrečného hodnocení studenta budou přeneseny pouze kompetence, které získají bodové hodnocení 5 a výše.
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Schopnosti a dovednosti

Hodnota

Komunikační schopnost/dovednost
Využívání informačních a komunikačních technologií
Dovednost vystupování a prezentace vlastních výstupů
Schopnost nést odpovědnost
Ochota učit se
Schopnost porozumění a práce v týmu

Dílčí projektový úkol
Projektový úkol je dílčí částí společného projektu. Každý společný projekt tvoří několik projektových
úkolů, které na sebe logicky navazují a vedou žáky k vyřešení zadaného úkolu. Projektový úkol je
vždy jednopředmětový. Přesné pořadí řešení projektových úkolů je uvedeno vždy v osnově a metodice společného projektu. Každý pedagog při zadání projektového úkolu v rámci společného projektu
musí tuto posloupnost dodržovat, protože projektové úkoly mají logickou návaznost postupu řešení
zadaného úkolu „problému“ společného projektu. Projektové úkoly jsou lze zařadit do skupiny krátkodobých projektů.
Pokud s projektovou výukou začínáte a společné projekty se vám zdají rozsáhlé a organizačně náročné, nebo pokud prozatím nemáte ve škole vytvořený projektový učitelský tým, navrhujeme začít
s řešením jednotlivých projektových úkolů. Výhodou vytvořených projektových úkolů je jejich celistvost. Každý projektový úkol je samostatným malým projektem, na kterém můžete získat dobré
zkušenosti s projektovou výukou, s rozdělením žáků do pracovních skupin, s prezentací výstupů a
s hodnocením úkolu. V průběhu projektu vytvořili pedagogové databázi 348 projektových úkolů ze
všech zapojených předmětů: ekonomika, účetnictví, právo, statistika, daňová soustava, hospodářské
výpočty, písemná a elektronická komunikace, hospodářský zeměpis, anglický jazyk, marketing,
informační a komunikační technologie atd.
Pro každý projektový úkol je připravený soubor výukových materiálů:

II učební plán projektového úkolu,
II zadání projektového úkolu,
II řešení projektového úkolu (vzorový projekt žáka).
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PROJEKTOVÝ ÚKOL

Učební plán PÚ

Zadání PÚ

Vzorový projekt žáka

Učební plán projektového úkolu
Konkretizovaný učební plán obsahuje všechny důležité informace pro každého pedagoga, který bude
chtít daný projektový úkol zařadit do své výuky. Učební plán každého projektového úkolu je vypracovaný do jednotného formuláře.
V první části jsou uvedeny charakteristiky a zatřídění projektového úkolu. Mimo jiné v této části najdete informaci o tom, do kterého společného projektu projektový úkol patří, název projektového úkolu, název předmětu, pro který je projektový úkol určený, stejně tak pro který studijní obor a ročník.

Název společného projektu:
Název projektového úkolu:
Předmět:
Určeno pro studijní obor:
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Ročník:

Druhá část učebního plánu popisuje projektový úkol z metodického, pedagogického a didaktického
hlediska. Jsou zde uvedeny všechny důležité informace o rozsahu a náročnosti projektového úkolu,
o typu a po užitých doporučených metodách práce.
Cíl projektového úkolu
Typ projektového úkolu
Přesahy projektového úkolu do jiných předmětů
Hodinová dotace
Použité metody
Způsob využití interaktivních didaktických pomůcek
Další potřebné pomůcky a prostředky
Které kompetence bude student rozvíjet při plnění projektového úkolu
Vazba projektového úkolu mimo školu

Třetí část učebního plánu tvoří vypracování projektového úkolu pedagogem. V průběhu projektu
EKONOM každý zapojený pedagog vytvořil minimálně 10 projektových úkolů. Vypracování projektového úkolu pedagogem je vzorovým řešením zadaného projektového úkolu, ze kterého si dokáže
každý pedagog velmi rychle udělat úsudek o rozsahu projektového úkolu a představu o výsledku,
kterého by měli žáci při jeho řešení dosáhnout. Na vzorové vypracování projektového úkolu velmi
úzce navazuje poslední část učebního plánu – hodnocení projektového úkolu. V této části opět autor
projektového úkolu navrhuje způsob a formu hodnocení projektového úkolu.

Hodnocení projektového úkolu
- způsob kontroly (termíny)
- způsob / formy hodnocení projektového úkolu

Zadání projektového úkolu
Zadání projektového úkolu je pomůcka, kterou každý pedagog může využít jako přímé zadání projektového úkolu v hodině. Obsahuje všechny informace, které potřebují žáci znát pro vyřešení projektového úkolu. Vedle základních identifikací projektového úkolu (název projektového úkolu, předmět
a třída) zde najdete podrobné slovní zadání projektového úkolu, vytipované vhodné studijní zdroje
a definování pracovních pomůcek. Žáci se ze zadání projektového úkolu dozví termín a způsob odevzdání či prezentace, rozsah výstupů a způsob, jakým bude projektový úkol hodnocený. Mimo jiné
je v zadání projektového úkolu prostor pro rozdělení žáků do pracovních skupin a popis jejich rolí
v týmu. Poslední část tohoto materiálů mohou žáci využít pro vlastní záznam průběhu realizace projektového úkolu. Toto ale není v žádném případě podmínkou a pro některé projektové úkoly by tento
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způsob ani nebyl vhodný. Proto je pouze na zvážení každého pedagoga, zda použije formulář zadání
projektového úkolu i jako výstup anebo řešení projektového úkolu bude vypracováno zcela samostatně.
Název projektového úkolu:
Předmět, třída zapojených žáků:
Podrobné slovní zadání projektového úkolu:
Studijní zdroje:
Definování pracovních pomůcek:
Termín a způsob odevzdání:
Rozsah výstupů (jasně definovaný požadavek výstupů):
1.
Skupina, role v týmu:

2.
3.
4.

Způsob hodnocení:

Záznam průběhu realizace projektového úkolu:

Řešení projektového úkolu (vzorový projekt žáka)
Posledním dokumentem, který uzavírá komplexní výukový materiál pro každého pedagoga, je řešení
projektového úkolu – vzorový projekt žáka. V průběhu pilotního testování zavádění projektové výuky
na všech osmi středních odborných školách ekonomického charakteru jsme vytipovali nejlepší řešení
zadaného projektového úkolu přímo od žáků.Takto vypracované řešení projektového úkolu ukazuje
ve většině případů na to, jak žáci k projektovým úkolům a celé projektové výuce přistupovali. Vzorové
projekty žáků mohou být především vhodnou motivací,  ukázkou kreativity, dovednosti, schopnosti a
nápaditosti žáků.
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3.2 Jak postupovat a jak učit?
Metodická příručka projektu EKONOM je především „příručkou dobré praxe“. Naším cílem je ukázat
jednu z možností, jak efektivně využít vytvořených výukových metodických materiálů (společným
projektů a projektových úkolů) při zavádění projektové výuky do odborných ekonomických předmětů na vašich školách. V předcházejících kapitolách jste se dozvěděli všechny důležité teoretické
poznatky o projektové výuce, základních podmínkách a didaktických zásadách, o významu motivace
při projektové výuce a o způsobu vytváření vypracovaných výukových materiálů společných projektů
a projektových úkolů.
V této části vás seznámíme s postupy při implementaci vytvořených výukových materiálů do výuky
na vaší škole.

Pro ty, kteří s projektovou výukou teprve začínají
Pokud jste se ve své pedagogické praxi zatím s projektovou výukou ještě nesetkali, doporučujeme
začít s projektovými úkoly. Výsledkem našeho projektu je databáze 348 projektových úkolů. Jedná se
vždy o předmětové projektové úkoly. Každý úkol je určený pouze pro jeden předmět. Proto si můžete
na začátku vyzkoušet ve svém předmětu několik projektových úkolů bez nutnosti spolupráce s vašimi
kolegy, která již vyžaduje jistou dávku zkušeností. Pokud se Vám podařilo myšlenkou projektové výuky nadchnout i své kolegy, doporučujeme sáhnout na začátku vždy po projektovém úkolu, na kterém
si vyzkoušíte projektovou metodu výuky nejlépe.
V bohaté nabídce projektových úkolů najdete vypracované výukové materiály například pro tyto
předměty:
●● ekonomika,
●● účetnictví,
●● bankovnictví,
●● statistika,
●● hospodářské výpočty,
●● právo,
●● písemná a elektronická komunikace,
●● daňová soustava,
●● hospodářský zeměpis,
●● anglický jazyk,
●● informační a komunikační technologie,
●● marketing.
Všechny projektové úkoly prošly tzv. pilotním testováním (tzn. ověřování v přímé výuce). Na tomto
ověřování se podílí autor projektového úkolu, ale i další pedagogové z vlastní nebo partnerské školy.
Díky tomuto způsobu ověřování a následné úpravě všech materiálů na základě poznatků z praktické
výuky, se podařilo dosáhnout jejich velmi vysoké úrovně.
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Každý projektový úkol je vypracovaný vždy pro daný studijní obor, předmět a ročník tak, aby odpovídal obsahu učiva podle ŠVP na autorské škole. Může se tedy stát, že na vaší škole budete chtít projektový úkol zařadit do jiného ročníku tak, aby odpovídal vašemu ŠVP nebo projektový úkol budete
využívat v rámci opakování probraného učiva ve vyšších ročnících. Oba způsoby jsou možné a není
proto potřeba se striktně držet ročníkového určení od autora projektového úkolu.
Každý projektový úkol tvoří podrobný učební plán, zadání projektového úkolu pro žáka a vzorové
řešení projektového úkolu od žáka. V mnohých případech v databázi projektových úkolů najdete ke
každému úkolu ještě další, doplňující podklady a přílohy. Uvedené tři dokumenty (plán, zadání, řešení) tvoří vždy základ všech úkolů. Učební plán je tím nejdůležitějším dokumentem. Najdete v něm
všechny potřebné informace potřebné pro výuku. Zadání projektového úkolu i vzorové řešení žáka
mají především doporučující charakter. Zadání úkolu je určeno pro žáky ve vaší třídě a vzorové řešení
žáka je možným vodítkem, jak by mělo vypadat výsledné řešení úkolu.

Pro ty, kteří s projektovou výukou mají zkušenosti
Pro ty z vás, pro které je projektová výuka na vaší škole již každodenní součástí, jsou připraveny
společné projekty. Každý společný projekt řeší jedno určité téma z praktického života (Hledám práci,
Výběrové řízení hrou, Život společnosti TRENDY s.r.o. – první zkušenosti finančním trhem, Co všechno je dobré znát – začínáme podnikat, Deník pana účetního, Prezentace svěráků na Mezinárodním
strojírenském veletrhu v Brně, Business s Číňanem - Světové tržiště – ČÍNA atd.).
Při výběru vhodného společnému projektu vám zcela jistě pomůže Osnova metodiky společného projektu. Vedle stručného představení celého projektu zde najdete informace o tom, pro který studijní
obor je společný projekt doporučen, pro který ročník je nejvhodnější a především seznam předmětů a
projektových úkolů. Každý společný projekt prošel pilotáží na škole, která společný projekt vytvořila.
Některé ze společných projektů se podařilo otestovat i na jiné partnerské škole. Společné projekty
jsou připraveny tak, aby byly srozumitelné i mimo autorskou školu, na které společný projekt vznikl.
Společné projekty jsou velmi inspirativní. Věříme, že přinesou na vaši školu nové nápady a možnosti,
a že se vám podaří na základě svých zkušeností s nimi začít vytvářet i vlastní projekty.
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Pro lepší orientaci ve všech výukových materiálech Vám jistě poslouží následující schéma:

Osnova metodiky SP

Metodika SP

Projektový úkol č. 3
Projektový úkol č. 2
Projektový úkol č. 1
Učební plán PÚ č. 2
Učební plán PÚ č. 1
Zadání PÚ č. 2
Zadání PÚ č. 1
Vzorový projekt žáka PÚ č. 2
Vzorový projekt žáka PÚ č. 1

Hodnocení SP

Soubor výukových
vzdělávacích materiálů
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Od teorie k praxi!
V souladu s obecně platnými didaktickými zásadami a jejich aplikaci při projektové výuce bychom
vám rádi doporučili:

II Dbejte na dodržování didaktických zásad
●● Je žádoucí, aby po didaktické stránce byla projektová výuka zvládnuta učiteli bez větších obtíží.
●● Systematicky spojujte osvojené vědomosti se zkušenostmi žáků, veďte je k systematické přípravě na projektovou výuku, dohlížejte na systematický postup při zpracování projektových
úkolů.
●● Dbejte na to, aby bylo žákům zadání projektových úkolů z Vaší strany podáno jednoznačně,
srozumitelně a aby žáci neměli příliš mnoho možností výběru, ve kterém by se ztratili.
●● Dbejte na to, aby Vaše vystupování nebylo rozpačité.
●● Pokud se žáci s projektovou výukou setkávají poprvé, více je veďte a pomáhejte jim. Nezadávejte hodně projektových úkolů s velkými možnostmi výběru. Mnoho možností předpokládá
jejich předchozí zkušenost a samostatnou přípravu. Jakmile se naučí samostatně pracovat,
nebude jim tento styl práce již činit problém.
●● Než si žáci osvojí nový způsob výuky, zadejte jim projektové úkoly menšího rozsahu, jednoduše a konkrétně s nižším množstvím variant řešení.
●● Dohlížejte na aktivní zapojení všech studentů při závěrečných prezentacích.
●● Dbejte na adekvátní prezentaci výsledků práce žáků, na vhodnou úroveň zpracování, na jejich
vystupování, jejich verbální i neverbální projev.
●● „Odfláknuté“ projektové úkoly a prezentace nechte přepracovat.
●● Veďte žáky k systematické přípravě a práci na projektových úkolech.
●● Dohlížejte na práci studentů a vytvořte jim projektovou výuku atraktivnější.
●● Vyhýbejte se dogmatickým tvrzením.
●● Buďte sebevědomí a důslední!

II Uplatňujte mezipředmětové vazby
●● Projektová výuka by měla mít širší záběr i do jiných předmětů, než ve kterém se aplikuje.
●● Je důležité, aby se  při projektové výuce uplatňovaly mezipředmětové vazby. Vzhledem k organizaci výuky na škole se může tento krok jevit jako obtížný z hlediska koordinace učitelů a
vymezení časového rozsahu projektové výuky. Z vlastní pedagogické zkušenosti ale víme, že
obsah i metodu výuky si mohou učitelé přizpůsobit i při splnění podmínky naplnění obsahu
a cílů předmětů. Limitující je pouze jejich ochota kolegovi, který je o to požádá, vyjít vstříc.
●● Ve spolupráci s vyučujícími informatiky dbejte na to, aby byli žáci schopni aktivně a sebevědomě prezentovat výsledky své práce v PowerPointových prezentacích po obsahové i grafické
stránce.
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II Spolupracujte a komunikujte spolu
●● Spolupráce vedení školy s učiteli je nezbytná, stejně tak mezi učiteli navzájem. Vzájemná komunikace je pro projektovou výuku zásadní a nepostradatelná.

II Motivujte žáky
●● Podněcujte aktivní zainteresování a zapojení žáků při práci na projektových úkolech.
●● Snažte se jim vytvořit takové podmínky, aby každý žák pocítil radost z úspěchu a dobře vykonané práce.

II Vychovávejte žáky
●● Dbejte na dodržování pravidel slušného chování u žáků. Nenechte si je „přerůst přes hlavu“.
●● Vychovávejte žáky, stanovte jim mantinely slušného chování a vhodného vystupování (co si
k vám mohou a nemohou dovolit), u čte je sebekontrole. Diskutovat s vámi mohou jen slušně,
polemizovat mohou v mezích slušného chování.
●● Nevhodně pojatá organizační forma výuky vzbuzuje pocit chaosu, že každý si může dělat, co
chce, když nemusí sedět v lavici, ale volně se pohybovat.
●● Splnění těchto podmínek předpokládá osobnost učitele, kterého žáci respektují. Slaboch
nemá šanci. Dbejte, aby se všichni žáci ve skupině do práce zapojili, aby nesli spoluzodpovědnost za vykonané dílo.

……..na závěr učitelské desatero
1.

Nešetřete chválou.

2.

Dejte studentům možnost vedení a volby.

3.

Ve všem hledejte klady.

4.

Buďte zodpovědní a předávejte odpovědnost.

5.

Uznávejte cenu činnosti.

6.

Zaměřujte se na to, co je nutné, aby daná otázka byla vyřešena správně, lépe nebo jinak.

7.

Pomáhejte si navzájem.

8.

Sami jednejte tak, jak si přejete, aby se chovali žáci.

9.

Více si hrajte, více se smějte a dělejte více věcí společně.

10.

Zprostředkujte žákům okamžiky, na které budou vzpomínat celý život.
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3.3 Jak hodnotit projekty?
O hodnocení společných projektů i projektových úkolů jste se již dovídali potřebné informace v průběhu celé příručky. V projektu EKONOM byla vytvořena metodika nového systému hodnocení společných projektů v průběhu pilotního zavádění projektové výuky na obchodních akademiích zapojených
do projektu.
Pilotní zavedení projektové výuky u odborných ekonomických předmětů na partnerských obchodních
akademiích vyvolalo potřebu zavedení nového systému hodnocení. Tento nový systém hodnocení
propojuje dílčí hodnocení jednotlivých skupin, podílejících se na výsledném hodnocení. Přináší zcela
nový způsob kolektivního hodnocení žáka, zapojeného do projektové výuky a řešení společných projektů. Nový systém hodnocení byl pilotně ověřený, současně s pilotním zaváděním projektové výuky
na obchodních akademiích zapojených do projektu EKONOM.

Hlavní cíl nového systému hodnocení
Hlavním cílem je vytvoření nového vícestupňového systému hodnocení, na kterém se bude podílet
celý kolektiv pedagogů odborných ekonomických předmětů.

Stupně a formy hodnocení
Nový systém hodnocení je rozdělen do těchto tří stupňů (úrovní):
●● individuální hodnocení projektových úkolů,
●● kolektivní hodnocení společného projektu,
●● závěrečné hodnocení žáka.

Způsoby a postupy hodnocení:
●● Individuální hodnocení projektových úkolů provádí každý pedagog sám. Hodnocení
by mělo korespondovat s učebním plánem a nastaveným způsobem hodnocení projektového
úkolu autorem projektového úkolu.
Individuální hodnocení nelze měnit v průběhu řešení projektového úkolu. Ke změně by mělo
dojít vždy na základě praktické zkušenosti pedagoga.
●● Kolektivní hodnocení společného projektu provádí vždy celý pedagogický tým zapojený do řešení zvoleného společného projektu. Společné hodnocení musí mít vždy předem stanovená a jasná pravidla, se kterými musí souhlasit vždy celý pedagogický tým. Tento způsob
hodnocení je pro většinu pedagogů úplně nový, protože nehodnotí jednotlivého žáka v jednom
předmětu, ale jednotlivého žáka z více předmětů. Pokud si například zvolíte společný projekt,
který je určený pro předměty ekonomika, účetnictví, písemná a elektronická komunikace
a právo, budou hodnocení žáka provádět pedagogové, kteří se na tomto konkrétním společném projektu podíleli. Při pilotním testování všech společných projektů se velmi osvědčilo
slovní hodnocení v rámci závěrečné prezentace výsledků a výstupů společného projektu.
V mnoha případech docházelo k velmi zajímavým výsledkům. Žákům se podařilo, díky společným projektům, ukázat se svým učitelům v jiném světle. Například v hodinách méně aktiv36
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ní a nenápadní žáci dokázali velmi dobře prezentovat výsledky práce celé pracovní skupiny.
Členové pedagogického týmu se museli naučit konfrontovat svoje poznatky z plnění projektových úkolů ve svém předmětu s výsledky kolegů, z dalších zařazených předmětů v rámci
společného projektu. Kolektivní hodnocení společného projektu je dlouhodobým procesem,
na který si musí pedagogové zvyknout, ale zcela jistě napomáhá ke komplexnímu vnímání
žáka pedagogem. Každý učitel by měl umět nahlížet na své žáky jako na rozdílné osobnosti.
Druhá část kolektivního hodnocení společného projektu je zaměřena na podpořené kompetence žáka, jeho schopnosti a dovednosti, které byly při realizaci společného projektu nejvíce podpořeny. K tomuto účelu slouží formulář HODNOCENÍ SPOLEČNÉHO PROJEKTU
(viz kap. 3.1), který je k dispozici na webových stránkách projektu EKONOM. Výstupy společného (kolektivního) hodnocení pedagogů jsou vstupem pro poslední stupeň hodnocení Závěrečné hodnocení žáka.
Tým pedagogů musí pro každý společný projekt stanovit míru posílení příslušných kompetencí. Stejně tak musí vyhodnotit, na které dovednosti a schopnosti bylo řešení společného
projektu výhradně zaměřeno. Kolektivního hodnocení společného projektu se může účastnit
koordinátor (ředitel) školy nebo jiný externí hodnotitel (například zástupce zaměstnavatele).
●● Závěrečné hodnocení žáka – je zcela novým a především motivujícím způsobem hodnocení, který dosud na obchodních akademiích nebyl realizován. Na základě konzultace
řešitelského týmu projektu EKONOM s Odborem středního vzdělávání Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR je možné a přínosné žákům, kteří úspěšně absolvovali řešení
společných projektů, vydávat tzv. OSVĚDČENÍ. Obsahová struktura tohoto osvědčení je závazná a tvoří přílohu této příručky. O vydání osvědčení příslušnému žákovi musí vždy rozhodnout celý tým pedagogů, kteří se podíleli na řešení příslušného společného projektu. O vydání
osvědčení musí také rozhodnout ředitel školy, který vydání osvědčení zajistí a jeho platnost
potvrdí svým podpisem a razítkem školy.
Osvědčení o úspěšném zapojení žáka do projektové výuky odborných ekonomických předmětů příslušného studijního oboru je vhodné předávat absolventům školy současně s maturitním vysvědčením. Tento způsob hodnocení a prezentace aktivních žáků vítají i zástupci
zaměstnavatelů, kteří byli do projektu EKONOM zapojeni. Věříme také, že tento způsob hodnocení práce žáků i pedagogů zvýší i prestiž škol, které se rozhodly zkvalitnit výuku zavedením
nebo rozšířením projektové výuky.
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Osvědčení pro absolventy (vzor)

…………………………………(název školy)…………………………………
……………………………………………(úplná adresa)…………………………………………..
IČ …………………………………….

vydává

OSVĚDČENÍ
o úspěšném zapojení žáka do projektové výuky
odborných ekonomických předmětů studijního oboru
63-41-M/02 Obchodní akademie

Jan Novák
………………………………………
(datum a místo narození)

Projektová výuka byla zavedena na základě výsledků projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0170
EKONOM – nové formy výuky ekonomických odborných předmětů.
Tento projekt je ﬁnancován z Evropského sociálního fondu Evropské unie a
Státního rozpočtu České republiky.

Ve …………………………. dne …………………………..

razítko školy
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podpis ředitele školy a garanta projektové výuky
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………………………………
……………………………….

Zapojené předměty
Ekonomie
Účetnictví

Název společného projektu

Výběrové řízení na místo modelky

Posílené kompetence
Kompetence k učení
Komunikativní kompetence
Kompetence provádět typické podnikatelské činnosti
Komunikační dovednost
Schopnost nést odpovědnost

Posílené dovednosti a schopnosti

Přehled úspěšně absolvovaných společných projektů, rozvíjejících klíčové kompetence, praktické dovednosti a schopnosti žáka:

Jméno a příjmení:
Datum a místo narození:

Příloha č. 1 k Osvědčení o úspěšném zapojení žáka do projektové výuky odborných ekonomických předmětů studijního oboru 63-41-M/02
Obchodní akademie

4. Rady ze života
4.1

Rady a doporučení od metodického týmu

Metodický tým projektu EKONOM tvořili hlavní metodik, lektoři projektové výuky a mentoři. Lektorský tým tvořili pedagogové Vysoké školy logistiky, o.p.s. Přerov, na pozicích mentorů a hlavního
metodika v projektu pracovali odborníci celoživotního vzdělávání z Centra pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc.
Celý tým prováděl všechny zapojené učitele (pedagogy) celým procesem zavádění projektové výuky: od počátečního vzdělávání v oblasti projektové výuky a projektového vyučování, přes spolupráci
při tvorbě společných projektů a projektových úkolů až po pilotní testování a ověřování na školách.
Všechny rady a doporučení, které v této části příručky uvádíme, vycházejí především z praktických
zkušeností při metodických návštěvách týmu na jednotlivých školách.
Do projektu byly zapojeny střední odborné školy ekonomického charakteru, tedy především obchodní
akademie a ekonomická lycea. Na těchto školách jsou vyučovány odborné předměty, jako ekonomika,
účetnictví a daně, statistika, bankovnictví, marketing, fiktivní firma, ale i předměty neekonomického
charakteru, jako je cizí jazyk, právo, písemná a elektronická komunikace, hospodářský zeměpis atd.
Většina poznatků, získaných v uvedených předmětech má uplatnění ve všech subjektech národního
hospodářství. Studium na jmenovaných školách dává možnost žákům získat na jedné straně teoretické znalosti, avšak zavedení této nové formy výuky vybaví žáka základními znalostmi z oblasti praxe
a v neposlední řadě mu umožní využít poznatky i z ostatních odborných předmětů.  Ve své podstatě
jde o propojení znalostí při řešení zadaného problému, získaných v jednotlivých předmětech, v uceleném komplexu. Zapojení pedagogové se podíleli podle své odbornosti na vypracování společných
projektů, v rámci nichž byly plněny jednotlivé projektové úkoly.

Co se v průběhu zavádění projektové výuky nedařilo?
●● Jednotlivé projektové týmy pedagogů zpočátku vytvářely příliš velké společné projekty, s velkým počtem projektových úkolů. V některých případech již v průběhu vlastní přípravy, ale
především při první fázi pilotního testování došli pedagogové sami k závěru, že tento přístup
není vhodný. Každý tým pedagogů by měl postupovat od jednoduššího (menšího) společného
projektu k většímu. Volba společných projektů menšího rozsahu je z počátku výhodnější pro
samotné pedagogy, kteří si sami přivyknou jinému způsobu výuky a osvojí si svůj styl práce
v projektech a sladí spolupráci se svými pedagogickými kolegy při vytváření a hodnocení vypracovaných žákovských projektů. Stejně tak i žáci si při malých společných projektech lépe
zvyknou na nový způsob práce.
●● V prvních fázích pilotování byli lídři týmů pracovních skupin ve třídách navrženi vyučujícími, osvědčilo se však, aby si lídra pracovní skupiny zvolili samotní žáci, zapojeni do pracovní
skupiny.
●● Je vhodnější, aby si do doby, než si žáci osvojí nový způsob výuky, konkrétní projektové úkoly
jednotlivým pracovním skupinám zadával vyučující.
●● Osvědčilo se rozdělení jedné třídy do pracovních skupin s větším počtem žáků ( 4 – 5 členů).
Pracovní skupiny s menším počtem žáků jsou pro projektovou výuku nevhodné.
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●● Pro projektovou výuku nebylo vhodné zapojení malého počtu pedagogů a předmětů. Minimální doporučený počet pedagogů pro vytvoření projektového týmu jsou 3.
Část problémů se podařilo během pilotního ověřování odstranit, zbývající jsou v rukou
dobrého manažera (koordinátora projektu), aby je řešil.

Co se v průběhu zavádění projektové výuky podařilo?
●● Zavedení týmové (skupinová) práce při řešení společných projektů a projektových úkolů. Žáci
tak měli možnost vyzkoušet si pracovat v kolektivu ostatních spolužáků pod vedením jednoho
lídra. Do té doby pracovali zpravidla samostatně, individuálně a řešili úkoly, které jim zadal
vyučující. Nyní byli odpovědni za svůj tým.
●● Velkou výhodou je zvolení si lídra z vlastních řad, a to samotnými žáky. Lídr měl pak v kolektivu přirozenou autoritu (zejména v počátcích zavádění projektové výuky na škole).
●● Zodpovědnost lídra (vedoucího pracovníka) za splnění společného projektu, jako celku. Běžně
v praxi nese vedoucí pracovník zodpovědnost za své podřízené, za splnění úkolů celého jemu
podřízeného kolektivu. Tuto pozici si mohli žáci vyzkoušet. Ve většině pracovních skupin bylo
vidět vysoké pracovní nasazení, aktivita žáků a vzájemná spolupráce při plnění projektů a
projektových úkolů, zadaných a přidělených lídrem, nikoli učitelem.
●● V některých případech bylo nezbytné zvolit lídra pracovní skupiny ze strany pedagoga. V některých kolektivech došlo k tomu, že v rámci týmového plnění projektových úkolů spolu museli komunikovat žáci, kteří by za jiných okolností nespolupracovali. Vztahy ve třídách se tak
prohloubily pozitivním směrem, protože se žáci museli naučit hledat kompromisy při vzájemných debatách nad projektovými úkoly a naučit se spolu vycházet (tak jako i v reálném
pracovním prostředí).
●● Při prezentaci se zpravidla zapojovali všichni členové týmu – osvojili si tak vystupování před
veřejností, tj. nejen před spolužáky, ale i před vedením školy, vyučujícími, zástupci z praxe,
hosty atd. Při prezentaci výstupů žáky byla vidět rostoucí úroveň, která byla přímo úměrná
počtu vyřešených společných projektů. Žáci postupem času lépe formulovali své názory a lépe
argumentovali. Jejich vystupování se stávalo sebevědomější.
●● Prostřednictvím přímé účasti zástupců z praxe byli žáci informováni o aktuální situaci a problémech v oblasti hospodářské politiky státu či o problémech a situacích, které firmy řeší ve
svém každodenním životě.
●● Žáci si mohli vyslechnout názory zkušených a konfrontovat reálné poznatky s tím, co se učí
v hodinách a jakým způsobem je třeba zvládnout získané poznatky uplatnit v budoucím praktickém životě. Naučili se řešit zadané úkoly nejen z lavice a pomocí internetu, ale skutečně se
museli zajímat a pídit po potřebných informacích a materiálech.
●● Žáci si rozšířili znalosti např. z oblasti obchodního jednání se zahraničními obchodními
partnery.
●● Komunikace a hledání odpovědí neprobíhala pouze uvnitř pracovní skupiny. Členové týmu
(žáci) museli komunikovat i s externisty a s okolím. Informace zjišťovali i doma od svých
rodičů a ti jim rádi poskytovali cenné rady, které žákům pomohli vyřešit zadané projektové
úkoly. Za pozitivní prvek můžeme považovat, s jistou dávkou skromnosti i to, že rodiče získali
přehled o tom, co jejich děti ve škole právě probírají a čím se v rámci plnění projektů zaobírají.
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●● Velkým přínosem pro žáky bylo řešení společných projektů napříč celým spektrem odborných
předmětů. V mnohých případech se podařilo začlenit i mezipředmětové vazby do dalších odborných nebo všeobecných předmětů, do projektu nezapojených.
●● Tvůrčí přístup a kreativita žáků, často i vtipnost při vypracování projektových úkolů (vytváření loga firmy, letáků…).
●● Žáci si osvojili zásady společenského chování, vystupování a reprezentativního chování
(výběrové řízení na zaměstnance, kdy žáci respektovali i formální společenský oděv
odpovídající dané příležitosti).
●● Operativní řešení nepředvídaných problémů, které v průběhu pilotáže vyvstaly. Žáci byli častokrát postaveni do pozice tuto nepředvídanou událost řešit (stejně tak, jako se tomu děje
v reálném životě, kdy různé okolnosti a překážky nelze s určitostí předvídat).
●● Schopnost žáků prezentovat výstupy, vytvořit power - pointovou prezentaci. S počtem odprezentovaných projektů rostla i úroveň prezentací.
●● Při prezentaci výstupů bylo vytvořeno prostředí a atmosféra, odpovídající řešenému problému (výběrové řízení; vystavení výrobků firmy, kterých se týkal společný projekt apod.).
●● Získání teoretických poznatků a jejich možnost využití nejen v praxi, ale i v osobním životě
žáka (pojištění, finanční trhy).
●● Na vlastní kůži si mohli žáci ověřit, jak důležitá je pro zaměstnance loajálnost k firmě.
●● Pohotovost žáka (zaměstnance) operativně zastoupit nepřítomného kolegu.
●● Žáci byli obohaceni o znalosti a vědomosti získané prostřednictvím odborných přednášek,
zajišťovaných odborníky z praxe (bankovní produkty, pojištění, finanční trhy, zaměstnanost
v regionu, dovoz a jednání se zahraničním obchodním partnerem, znalost teritoria
v zahraničí…..).
●● Žáci měli možnosti si rozšířit své znalosti v oblasti odborné terminologie.
●● Získání poznatků a zkušenosti v ucelené formě.
●● Po prezentaci jednotlivé pracovní týmy hodnotily vystupování ostatních týmů formou sebehodnocení. Žáci byli postaveni do pozice hodnotit své spolužáky podle kvality odvedené práce.
●● Tato forma výuky měla pozitivní vliv i na život žáků ve třídách, které byly do projektu zapojeny
(kolegialita, spolupráce, vzájemná pomoc, zastupitelnost…).
●● Učitelé získali nové dovednosti a zkušenosti, dokázali svoji dosavadní roli posunout do role
rádce.
●● Mnozí učitelé získali u žáků vyšší důvěru a lepší hodnocení.
●● V některých školách se spolupráce mezi jednotlivými vyučujícími významně podepsala na
stmelení a upevnění pracovního kolektivu pedagogů.
Závěrečné hodnocení?
Projektovou výuku hodnotíme s ohledem na ohlasy ze stran zapojených pedagogů, žáků,
zástupců z praxe i lektorů velmi kladně. Reakce ze strany pedagogů byla pozitivní, přestože
příprava byla velice náročná, vyjádřila se řada pedagogů, že je projektová výuka velmi zaujala
a byla pro ně i žáky přínosem.
Žáci se aktivně zapojovali do řešení úkolů. Cílem bylo nejen získání a načerpání teoretických
poznatků v daném odborném předmětu, ale prakticky si ověřit a vyzkoušet nabyté informace
(vyplňování formulářů, výkazů, podávání hlášení, získávání různých formulářů, osobní jed-
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nání, pracovní schůzky, navržení reklamního letáku, písemná komunikace se zahraničním
partnerem, vystupování před veřejností, účast při výběrovém řízení, vyhodnocování dosažených výsledků…). Žáci hodnotili tuto formu výuky také pozitivně, neboť nebyli jen pasivními
příjemci informací, ale aktivně řešili zadané úkoly a z nich plynoucí problémy. Navštěvovali
firmy a instituce i mimo školu, aby získali potřebné informace a data pro řešení projektových
úkolů.
Velice dobře hodnotí tuto formu výuky i zástupci z praxe, neboť dává předpoklad absolventům školy, kteří tuto formu výuky absolvovali, po maturitě se plynule zapojit do pracovního
procesu. Navíc účastí v této formě výuky získává žák certifikát, který je určitým bonusem pro
budoucího zaměstnavatele - při přijímání do zaměstnání. Dalším pozitivem je i skutečnost,
že je vysoký předpoklad zkrácení doby zapracování a adaptace absolventa při nástupu do zaměstnání. Přijímání absolventů do zaměstnání je často časově i ekonomicky náročné, neboť
zaměstnavatel musí určit pracovníka, který se bude nováčkovi věnovat. Projektová výuka vytváří zaměstnavateli lepší podmínky a usnadňuje mu pozici tím, že připraví absolventa na
řešení problémů, které přináší každodenní život.

4.2 Rady a doporučení od pedagogů
V této části metodické příručky bychom se s vámi chtěli podělit o postřehy a rady učitelů, kteří se přímo podíleli na pilotním zavádění projektové výuky do odborných ekonomických předmětů středních
odborných škol. Jejich „rady ze života“ vždy uvedeme názvem zapojené školy, informací o velikosti
projektového pedagogického týmu a o předmětech, do kterých byla projektová výuka na dané škole
zaváděná. Lépe si tak dovedete propojit pozitivní i negativní zkušenosti Vašich kolegů s prostředím,
ve kterém byla projektová výuka zaváděná.

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk
(Olomoucký kraj)
Projektový tým tvořilo 8 pedagogů.
Projektová výuka byla zaváděná v těchto předmětech: Ekonomika, Účetnictví, Právo, Ekonomická
cvičení, Písemná a elektronická komunikace, Anglický jazyk, Informační a komunikační technologie.

Prvotní očekávání
Dlouhou dobu jsme nevěděli, do čeho přesně jdeme a jak bude samotná projektová výuka probíhat.
Těšili jsme se a očekávali vyzkoušení něčeho nového, současně jsme ale měli obavy z toho, jestli budeme mít dostatek dobrých nápadů, popř. jak se podaří organizačně zvládnout a skloubit  projektovou
výuku společně s běžnou výukou.

Pilotní ověřování
Zavádění projektové výuky jsme původně plánovali  jako jeden velký projekt, který jsme chtěli realizovat v rámci jednoho týdne. V rámci příprav jsme došli k závěru, že zařazení tak velkého projektu
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do výuky nebude vhodné, a proto jsme tento velký projekt rozčlenili na projekty menší, které se lépe
připravovaly a následně i řešily.
Projektovou výuku jsme zahájili méně náročným společným projektem, který zahrnoval jen čtyři projektové úkoly. Každá ze dvou tříd třetího ročníku pracovala v jiném dni. Na tomto projektu jsme si
vyzkoušeli, zda se osvědčí námi připravená organizace dne i rozdělení práce do týmů.
U dalších projektů jsme již získali sebedůvěru a troufli si pilotovat souběžně ve dvou třídách jednodenní i dvoudenní projekty.
Velkou výhodou byla podpora ze strany vedení školy, která se projevovala např. v tom, že v den pilotáže byl upraven rozvrh hodin školy tak, aby byly všechny počítačové a další potřebné učebny k dispozici
třídám, které se pilotáže účastnili.
Zpočátku jsme vybírali žáky do jednotlivých týmů tak, že si je lídři týmu losovali, jindy jsme sami určili, kdo bude tým tvořit a někdy si žáci vytvořili týmy sami podle svého rozhodnutí.  Výuka neprobíhala
rozdělená do jednotlivých vyučovacích hodin, žáci si rozdělovali a plánovali práci sami tak, aby ve
stanovený termín tým odevzdal veškeré vypracované úkoly.
Reakce žáků na projektovou výuku byly z počátku mírně rozpačité, ale po seznámení s ní, převažovaly
veskrze pozitivní reakce. Žáci byli při řešení projektových úkolů aktivní a iniciativní. Vnímali
projektovou výuku jako něco nového a zajímavého. A právě aktivní forma přístupu k řešení konkrétní
problematiky, vystupování v konkrétních rolích, samostatné rozhodování, bylo největší motivací žáků
k realizaci projektového vyučování.
Motivace pedagogů byla založena především na podnětu vyzkoušet a naučit se něco nového. Něco, co
by zpestřilo i obohatilo běžnou výuku a napomohlo upevnění a procvičení učiva jinou cestou, než klasickou. Důležitým motivem bylo také přiblížit žáky realitě. K tomu přispěla i spolupráce s výrobním
podnikem, firmou AZ-EKOTHERM, s.r.o. Šumperk, kde jsme čerpali veškeré potřebné informace pro
tvorbu projektových úkolů.

Závěrečné vyhodnocení
Projektová výuka má velký význam pro rozšíření běžně používaných metod výuky. Její  přínos spočívá
zejména v komplexním pohledu na problém, který se má řešit, a v tom, jak každý žák musí svou prací
přispět k jeho vyřešení. Důležité je také propojení jednotlivých předmětů. Tato forma práce vede žáky
jak k samostatnosti a odpovědnosti, tak i ke spolupráci.
Role učitele se posunuje místy až k pouhému pozorovateli děje a jen občasnému poradci v případě
vyskytnutí se problému.
Abychom mohli posoudit kvalitu a efektivitu příslušného projektu, je nutné si předem stanovit
mj. i způsob hodnocení. Toto hodnocení by mělo zahrnovat nejen výstupy projektu a jeho prezentaci, ale samotný průběh projektu (tj. zda žáci postupovali správně, zda řešení projektu přineslo něco
nového, co je nutné změnit při realizaci příštího projektu…). Důležitou součástí je i sebehodnocení
žáků, kdy posuzují, co se jim podařilo, co je potřeba vylepšit, jak příště řešit problémy. Toto sebehodnocení má smysl proto, aby žáci byli schopni sami rekapitulovat, co se naučili a jak plnili cíle, přičemž
důležitou pomáhající roli zde hraje právě učitel, který v závěru zhodnotí projekt jako celek. Výsledky
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hodnocení je nutné použít k reflexi, ke zdokonalování výkonů žáků a vlastní učitelské práce.
Aby mohla projektová výuka probíhat úspěšně, je třeba klást důraz:
●● na přesné a jednoznačné zadání projektových úkolů,
●● žáky předem seznámit s kritérii hodnocení, s přesnými termíny odevzdání  splněných úkolů,
●● na to, aby učitel žáky v případě problémů dokázal navést na cestu správného řešení tak, aby
žáci úkol následně vyřešili sami,
●● učitel by se měl vyvarovat především toho, aby zbytečně nezasahoval do práce žáků.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická ve
Svitavách
(Pardubický kraj)
Projektový tým pedagogů tvořili 2 pedagogové.
Projektová výuka byla zaváděná v těchto předmětech: Ekonomika a Účetnictví.

V průběhu zavádění projektové výuky muselo dojít k organizačním změnám tak, abychom učili společně v zapojených třídách. Zcela nepostradatelná se ukázala role koordinátora – ředitele při
řešení nejrůznějších vyvolaných situací, které v průběhu zavádění projektové výuky na naší škole
nastaly: řešení úvazků pedagogů, úpravy v rozvrhu, zajištění učeben, spolupráce s dalšími pedagogy.
Na počátku jsme měly jisté obavy, jak zvládneme jistý styl práce. Očekávaly jsme především vytvoření užšího vztahu s žáky a navázání nových kontaktů se zaměstnavateli. Těšily jsme se na spolupráci
s dalšími školami.
Žáci zpočátku reagovali výrazně negativně, což je jejich obvyklá reakce na cokoliv nového,  zavádění
projektové výuky vnímali spíše jen jako práci navíc. Nejvíc se obávali veřejné prezentace své práce.
S postupem času je činnost na projektových úkolech začala zajímat, měli radost z vlastních nápadů,
z práce ve skupině, z naší pochvaly (hlavně ti žáci, kteří se jeví v běžných hodinách jako „slabší“);
nejvíc je bavilo, že si mohou víceméně sami organizovat vyučovací hodinu. V porovnání s klasickou
výukovou hodinou byli mnohem aktivnější.

Co se nám nepodařilo, na co dávat pozor a čeho se vyvarovat?
Především na dobu organizaci času, aby projektová výuka nebyla zařazovaná na úkor učiva. Na naší
škole bylo do projektu zapojeno málo učitelů (2). Nedařila se spolupráce s dalšími kolegy a rozšiřování projektové výuky do dalších předmětů.
Nutná je kvalitní příprava – pedagog nesmí spoléhat na improvizaci v hodině, nemůže všechno ponechat na zájmech žáka, jeho uměním je nechat prostor pro uplatnění schopností žáků, ale současně si
„podržet“  základní organizaci výuky; podle našeho mínění příliš velká volnost žáků při řešení projektových úkolů vede u některých k nejistotě (žák neví, co má dělat a jak to má dělat, a proto raději nedělá
nic), a u jiných naopak k přecenění svých schopností a dokonce až k arogantnímu vystupování vůči
ostatním členům skupiny a dokonce i vůči učiteli; pedagog by měl určitě podporovat zdravé sebevědomí žáků, ale současně byl měl dát najevo, že manažerem projektových hodin je on.
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Závěrečné zhodnocení:
V dnešních podmínkách je projektová výuka nezbytná, především z důvodu, že žáci neumějí samostatně pracovat a hlavně prezentovat – prodat svoji práci. Projektová výuka ale nemůže nahradit
klasickou výuku, zcela jistě je hodnotným doplněním, které zkvalitňuje celou výuku. Projektová výuka
umožňuje žákům pracovat v týmu, rozvíjet pocit odpovědnosti za svoji práci, samostatně rozhodovat.

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická,
Opava, p.o.

(Moravskoslezský kraj)
Projektový tým tvořili 3 pedagogové.
Projektová výuka byla zaváděná v těchto předmětech: Ekonomika, Písemná a elektronická komunikace, Účetnictví, Marketing a management, Anglický jazyk.

Co se nám nepodařilo, na co dávat pozor a čeho se vyvarovat?
Bylo potřeba zajistit, aby vyučující mohli v rámci projektu pracovat se studenty, se kterými se setkávají i v běžné výuce. Museli jsme tedy vybrat třídu, ve které všichni tři učíme. Tento požadavek si vyžádal
změny v úvazcích i v rozvrhu.
Spolupráce v rámci našeho týmu probíhala bez komplikací, snažili jsme se vymyslet společné projekty
tak, aby projektová výuka studenty zaujala a abychom zapojili co nejvíce předmětů.
Od projektového vyučování jsme si slibovali větší aktivitu studentů a jejich významnější zapojení do
týmové práce, což se také vyplnilo.
Pilotní zavádění projektové výuky na naší škole probíhalo dvojím způsobem. Pro první ověřování
jsme vybrali vždy jednu třídu, která absolvovala projektovou výuku během jednoho pololetí formou
projektových dnů. Tyto projektové dny se konaly přibližně jednou za měsíc. Na konci každého pololetí jsme již „odpilotovaný“ projekt vyzkoušeli ještě se dvěma dalšími třídami formou intenzivního
projektového týdne.
Většina žáků se do projektové výuky aktivně zapojila a hodnotila tento způsob vyučování kladně. Některé žáky však bylo velmi obtížné motivovat k práci pro tým, naštěstí takových nebylo mnoho.
Závěrečných prezentací jednotlivých studentských týmů se zúčastnila předsedkyně školské rady spolu se zástupci zaměstnavatelů. Projektovou výuku označili za zajímavou, pro žáky prospěšnou a přínosnou pro praxi.
Ačkoli byla intenzivní týdenní forma pilotáže mnohem náročnější pro žáky i pedagogy, jevil se nám
i žákům tento způsob jako lepší a efektivnější než forma občasných projektových dnů.
Pro učitele je velmi náročná především na přípravu a hodnocení. Je také obtížné motivovat některé
žáky a následně pak objektivně ohodnotit výkon jednotlivců.
S projektovou výukou jsme chtěli seznámit i další vyučující odborných předmětů na naší škole.
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Využili jsme k tomu závěrečných prezentací společných projektů a přizvali je jako hodnotitele. Tento
způsob se nám velmi osvědčil.
Projektová výuka je určitě vhodným doplňkem běžné výuky, protože přibližuje výuku reálnému životu
a propojuje jednotlivé předměty do celku tak, jak se s nimi budou žáci v praxi setkávat. Projektová výuka je pro žáky zábavnější než běžná výuka a učiteli poskytuje jiný úhel pohledu na žáky a jiný způsob
práce. Je také vytvořen větší prostor pro to, aby studenti mohli projevit svoji samostatnost, kreativitu,
zodpovědnost a někdy i nezodpovědnost. Mohli se projevit i v různých rolích v týmu a vyzkoušet si,
zda jsou schopni někoho vést, kontrolovat a zodpovídat za výsledky práce týmu nebo jim lépe vyhovuje pozice vedeného výkonného pracovníka. Projektová výuka však není možná bez předchozí teoretické přípravy. Projektový tým pedagogů se musí velmi dobře připravit.

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov

(Olomoucký kraj)
Projektový tým tvořilo 6 pedagogů.
Projektová výuka byla zaváděná v těchto předmětech: Ekonomika, Hospodářský zeměpis, Marketing, Elektronická komunikace, Bankovnictví, Účetnictví, EIP, CAD, stavba a provoz strojů, KOC,
STT, Anglický jazyk.

Projekt Ekonom zasáhl poměrně zásadním způsobem do naší práce. Počáteční obtíže se týkaly výběru pedagogů. Všichni pedagogové jsou dostatečně vytíženi výukou a přípravou na ni, proto nebyl
zprvu o projektovou výuku na naší škole příliš velký zájem. Na druhé straně jsme však my učitelé
lidé odpovědní a oddaní své profesi, a tak nám po seznámení se s cílem celého projektu bylo jasné,
že máme možnost naši výuku pro žáky zatraktivnit tím, že ji přiblížíme praxi, ač cesta k tomuto cíli
nebude jednoduchá a naše představy byly zprvu „zamlžené“.
Tvorba jednotlivých společných projektů a projektových úkolů nebyla jednoduchá. Původně jsme zamýšleli vytvořit jeden velký rozsáhlý projekt, ve kterém bude zahrnuta veškerá administrativní činnost. Později jsme ale dospěli k závěru raději vytvořit menší projekty. Za nejobtížnější fázi celé naší
účasti na projektu považujeme právě tvorbu projektových úkolů, přičemž bylo nutné dbát na jejich
vzájemnou provázanost.
Na pilotní zavádění projektové výuky jsme se těšili. Měli jsme samozřejmě trochu obavy, jak budou
studenti na nový systém výuky reagovat a jak samostatnou práci zvládnou. Projektový styl výuky byl
nový jak pro nás, tak pro studenty. Příprava hodin pro nás byla náročnější, výsledek však „stál za to“.
Studenti pracovali na projektových úkolech, které na sebe navazovaly a simulovaly praktické situace.
Projektovou výuku jsme zaváděli v rámci výuky všech zapojených předmětů formou projektových
dnů. Ve vybraný den třída řešila jeden společný projekt.
Studenti hodnotili výuku kladně, práce v týmu je zaujala a zejména motivovala k dosažení co nejlepšího výsledku. V průběhu výuky byl učitel spíše poradcem a studenti pracovali mnohem více samostatně. Odlišný, a tím pro studenty samozřejmě přitažlivější, je také způsob hodnocení. Není hodnocena práce jednotlivců, nýbrž týmu jako celku, což vede členy týmu ke vzájemné motivaci vyřešit
projektové úkoly co nejlépe.
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Prestižní záležitostí byly pro studenty závěrečné prezentace jednotlivých projektů a některých z nich
se kromě pedagogů a koordinátora zúčastnili i významní hosté. Těmi byli členové řešitelského týmu,
dále také členové managementu místních firem, kteří hodnotili projekt velice kladně, zejména z hlediska přípravy na budoucí povolání. Neméně pozitivní ohlas mělo také kultivované vystupování
a „dress code“ studentů, čímž výrazně přispěli k slavnostnímu charakteru prezentací. Svou školu
skvěle reprezentovali a dokázali, že mají potenciál být dobrými odborníky na poli ekonomiky.
Zkušenosti z projektového vyučování, tedy plnění projektových úkolů a jejich prezentace, zcela určitě
dobře zúročí ve své budoucí praxi či při studiu na vysoké škole.
Závěrem bychom jen shrnuli, co je z předchozího hodnocení zavádění projektové výuky zřejmé. Význam projektové výuky je nesporný. Z pohledu nás, pedagogů, kteří jsme tímto způsobem pracovali,
přes počáteční ne zcela jasné představy o průběhu projektu, nesnadnou přípravu a pilotáž nelze pominout výsledek: naučili jsme studenty projevovat se kreativně, organizovat práci týmu či pracovat
v něm na různých pozicích. Taková práce nás baví a rádi bychom tímto způsobem učili většinu svých
hodin, což je ovšem vzhledem k časové náročnosti příprav problematické.
V projektové výuce budeme samozřejmě pokračovat a zařazovat ji alespoň tak často, aby studentům
zpestřila výuku. Každý z nás také určitě bude praktikovat projektový styl výuky i v jiných svých hodinách a předmětech.
Co by náš tým poradil učitelům, kteří s projektovou výukou dosud nemají zkušenosti a obávají se její
náročnosti: Projektová výuka není strašák, který má kantorovi způsobit bezesné noci. Je to jen způsob, jak dělat naši práci jinak a zábavněji, a to nejen pro studenty. Stačí si najít svůj vlastní „projektový styl“, který vám nebude klást překážky, ale naopak vás bude bavit, a tím i více naplňovat.
Přínos projektové výuky pro studenty je nezpochybnitelný: mladí lidé, budoucí ekonomové, řeší konkrétní úkoly, s nimiž se mohou setkat v praxi a učí se práci v týmu, což je v oblasti ekonomiky stěžejní
způsob práce. Pro studenty je tím výuka atraktivnější a zejména smysluplnější. A to znamená velmi
mnoho, vždyť kolikrát už jsme slyšeli jednu z nejčastějších vět žactva a studentstva obecně: „ Na co mi
to bude?“ O odpovědi na tuto otázku učitelé často dlouze přemýšlejí a většinou tazatele jejich reakce
neuspokojí. U projektové výuky nejenže o odpovědi přemýšlet nemusíme, ale studenti ani nemají
důvod tuto otázku položit. Je jim jasné, „na co jim to bude“, a o to přece jde, ne?!

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí
(Zlínský kraj)
Projektový tým tvořili 3 pedagogové.
Projektová výuka byla zaváděná v těchto předmětech: Ekonomika, Účetnictví, Účetnictví a daně.

Rády bychom se podělily o zkušenosti získané při zavádění projektové výuky v odborných ekonomických předmětech na naší škole. Úvodem je třeba zdůraznit, že žádná z nás, ale ani nikdo z našich
kolegů tyto zkušenosti z předchozí pedagogické praxe neměl.
Když jsme byly ředitelem naší školy osloveny, abychom se zapojily do projektu EKONOM, naše
představa byla minimální. V úvodních aktivitách jsme byly proškoleny týmem našich lektorů pro
práci a získání základních dovedností na interaktivní tabuli a dále následovala metodická pomoc
týkající se projektové výuky obecně.
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V dalším stupni jsme absolvovaly spolu s partnerskou školou pod vedením lektorky zpracování
konkrétního projektového úkolu v rámci pracovní skupiny.
To vše nám mělo pomoci se zavedením projektové výuky na naši školu. Dlužno podotknout, že teorie
je jedna věc, ale praxe je naprosto něco jiného.
Nejdříve jsme musely společně vymyslet a vypracovat společné projekty a projektové úkoly, do kterých jsme musely zapojit naše předměty, což v našem případě znamenalo ekonomiku, účetnictví
a daně. Bylo zapotřebí respektovat vzájemnou logickou návaznost a hlavně propojení do praxe. Zvolily jsme firmu, kde jsme se zaměřily na problematiku pracovně právních vztahů, zpracování mzdové
agendy a běžných navazujících povinností, které tato oblast přináší.
V první fázi pilotáže jsme zadávaly projektové úkoly ve třídě. Žáci se sami rozdělili do skupin a do
určitého data zpracovali požadované řešení, které potom prezentovali před celou třídou. Při tomto
způsobu jsme zjistily, že se vlastně jedná o domácí úkoly, které zodpovědnější žáci vyřeší a ostatní se
zapojují minimálně. Efekt nebyl takový, jaký jsme si představovaly.
Proto jsme se spojily s kolegy z partnerské školy OA Šumperk, kde měli dobré zkušenosti
s tzv. „projektovými dny“ a jejich výsledky jsme implementovaly k nám. Vytvořily jsme tak scénář,
který se nám velmi osvědčil a podle kterého jsme velmi úspěšně pilotovaly další společné projekty.

II Stanovení termínu
Pilotáž jsme prováděly ve druhých, třetích a čtvrtých ročnících. Ze zkušenosti radíme, abyste
ve čtvrtém ročníku projektové dny zařadili co nejdříve, vzhledem k maturitním zkouškám.
Termín zvolte tak, abyste využili například volnější období před vánoci nebo před koncem
prázdnin.

II Určení vedoucích skupin
Ve třídě jsme určily organizačně 4 nejschopnější studenty, kteří se těšili přirozené autoritě
a byli schopni vést svoji skupinu, rozdělit jim práci a mít přirozený respekt. Ve většině případů
to nebyli premianti, jak to v praxi většinou bývá, ale ti, kteří jsou dobrými vůdci. Ti měli asi
týden na to, aby si ze své třídy sestavili svůj pracovní tým šesti až sedmi spolužáků. Tak jsme
dosáhly toho, že se při projektovém dnu nehádali, vzájemně si vyhovovali a úkol splnili.

II Organizační zabezpečení
Určily jsme třídy, v nichž bude projektový den probíhat. Musely jsme mít v pořádku techniku, tedy připravenou počítačovou učebnu/učebny/, dále dostupnou wifi síť a každá skupina
měla k dispozici notebook s připravenou složkou, v níž byly jednotlivé projektové úkoly.
Vše bylo uloženo současně na školní síti. Dále jsme pro každou skupinu připravily složku
s tištěnou verzí zadaných úkolů, níž byly dále papíry pro vypracování a tabulky pro vzájemné
sebehodnocení a hodnocení skupin pro odpolední prezentaci. Pro hladký průběh dne byla
připravena prezentace na společnou schůzku /časový harmonogram, rozdělení skupin do
jednotlivých tříd, požadované výstupy…, zapojení vyučujících/. Na závěrečné výstupy jsme
pozvaly zástupce zaměstnavatelů a vedení školy.
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II Společná schůzka žáků a vyučujících
V určený den ve velké posluchárně jsme se všichni brzy ráno sešli - studenti, vedení školy,
vyučující a zástupci zaměstnavatelů. Žáci obdrželi veškeré pokyny týkající se organizace dne
a rozešli se na určená pracoviště.

II Dopolední práce
Vedoucí skupin rozdělili mezi svůj tým jednotlivé projektové úkoly tak, aby v určeném čase
vše zvládli. Vyučující průběžně procházely mezi jednotlivými skupinami a byly nápomocny
svými radami. Celá atmosféra měla odrážet pracovní nasazení v reálné firmě, kdy někteří
vyhledávali informace na internetu, další prováděli výpočty a zpracovávali do připravených
formulářů.  Současně bylo nutno připravovat prezentaci pro závěrečné výstupy. Řešení museli uložit do složek na PC a flash disky. Vyučující si řešení stáhly, aby mohly později udělat
kontrolu správnosti jednotlivých výpočtů.

II Odpolední prezentace, hodnocení
Všichni jsme se sešli v určené místnosti a následovala prezentace výsledků práce jednotlivých
skupin na interaktivní tabuli, kdy se musel každý jednotlivec slovně projevit. Od zbývajících
skupin jsme požadovaly v papírové podobě hodnocení výstupu skupiny známkou a dále jsme
měli od každého člena dané skupiny   i hodnocení stupnicí 1-5 za jeho dopolední pracovní
nasazení.

II Závěrečné vyhodnocení projektového dne
V závěru provedli všichni zapojení učitelé zhodnocení veškerých důležitých momentů v daném dni a to v kladném i záporném směru.

II Kontrola projektových úkolů
Každá vyučující zkontrolovala výstupy od studentů, aby se na základě jejich projevu při prezentaci a hodnocení spolužáky mohla rozhodnout pro konečnou známku, která byla zakomponována do hodnocení v rámci určeného předmětu.

II Tvorba osvědčení pro studenty
Na konci školního roku každý student, který prošel projektovou výukou, obdržel osvědčení
o jejím absolvování.
Věříme, že naše postřehy Vás budou inspirovat a přispějí k rozjezdu projektové výuky i na Vaší škole,
neboť tato forma je pro žáky zajímavá a naučí je aplikovat získané znalosti napříč jednotlivými předměty tak, aby byli lépe připraveni pro praktickou práci ve firmách.
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Obchodní akademie Olomouc

(Olomoucký kraj)
Projektový tým tvořilo 5 pedagogů.
Projektová výuka byla zaváděná v těchto předmětech: Ekonomika, Účetnictví, Právo, Písemná
a elektronická komunikace, Anglický jazyk, Informační a komunikační technologie.

Naše prvotní očekávání a příprava
Do celého projektu vstoupili vyučující, kteří se sami přihlásili na výzvu koordinátora – ředitelky školy.
Tento způsob výběru se zúročil při další práci v týmu. Vzhledem k tomu, že šlo o účast dobrovolnou,
všichni vyučující zapojení v projektu projevovali od začátku opravdový zájem, o veškerou činnost
související s celým projektem.
Pozice koordinátora je velmi důležitá a nemůže být na jiné pozici, než je pozice ředitele. Hlavním
důvodem je skutečnost, že pouze ředitel má potřebné kompetence k zajištění plynulé realizace při
zavádění projektové výuky. Jedná se o zajištění vzájemné spolupráce pedagogů uvnitř projektového
týmu, ale především důležitá je role koordinátora při zabezpečení spolupráce s ostatními vyučujícími nezapojenými do projektu v rámci jeho pilotního ověřování. Další, neméně důležitou roli, má
koordinátor v zabezpečení úprav v dokumentaci školy, a to úprav ŠVP a profilace studentů, které
vyplynuly z celého projektu na naší škole. Komunikace s ostatními partnerskými školami zapojenými
v projektu by bez koordinátora v pozici ředitele byla také méně efektivní. Jen z pozice ředitele školy je
možno zabezpečit projektovou výuku v plném rozsahu. Koordinátor zabezpečí vše od již zmiňovaného
až po další rozhodnutí, která se týkají například vydávání osvědčení o účasti žáků na projektové výuce,
tzv. certifikátů.

Co jsme očekávali?
Především možnost novou formou výuky zaujmout žáky, jejichž zájem o výuku je rok od roku nižší.
Doufali jsme, že umožníme žákům uplatnit získané vědomosti v simulovaných situacích, se kterými se
setkají v profesním i osobním životě. Prací v týmech rozvinout jejich pracovní a sociální návyky. Zajistit, aby poznatky z různých předmětů viděli v souvislostech nejen v rámci mezipředmětových vztahů,
ale i v souvislostech s využitím získaných znalostí při svém uplatnění v reálném životě. V neposlední
řadě žáky aktivizovat a motivovat k hodnocení jak výkonů svých, tak i ostatních členů pracovního
týmu. Také jsme očekávali, že se naučíme novým dovednostem v rámci projektové výuky, a to především při práci s interaktivní tabulí.

Na co jsme se těšili?
Těšili jsme se na práci odlišnou od běžné výuky, kde jako učitelé budeme mít v projektové výuce roli
konzultanta, poradce a partnera žáků a kde se také nové role naučíme, např. koordinátora samostatné
práce žáka a prostředníka práce mezi skupinami, naučíme se vnímat žáka z jiného úhlu pohledu – při
práci na plnění zadaného úkolu, a ověříme jeho schopnosti využít získané teoretické znalosti. Dále
jsme se těšili, že si osvojíme nové strategie při vyučování – nebudeme pracovat pouze s učebnicemi,
využijeme i jiné zdroje vhodné pro získání potřebných dat a informací. Naučíme se jinému hodnocení
výsledků práce žáka a prověříme si své organizační dovednosti.
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Čeho jsme se obávali?
Měli jsme obavy z časové náročnosti přípravy projektů a z náročnosti jejich hodnocení, především
z hlediska nového přístupu ke komplexnímu hodnocení. Obávali jsme se problematičnosti při zapojení zaměstnavatelů a odborníků z praxe do projektové výuky, dále pak nedostatku praktických zkušeností při plánování společných projektu – zda odhadneme časovou náročnost pro jejich plnění a zda
budeme umět správně nastavit harmonogram realizace celého společného projektu.

Popis zavádění projektové výuky na naší škole:
V první etapě pilotáže jsme vybrali pro své projekty vhodné třídy, seznámili žáky vybraných tříd
s projektovou výukou, projektem a projektovými úkoly. Projekty jsme ověřovali průběžnou metodou,
kdy zadání proběhlo v rámci vyučování, zadané projektové úkoly žáci plnili dle pokynů vedoucích
skupin mimo výuku. Žáci jednotlivé projektové úkoly odevzdávali ve stanovených termínech. Provedli
hodnocení ve skupině a navrhli hodnocení členům skupiny i skupina vedoucímu. Odevzdaný úkol
opravil a vyhodnotil vyučující, v rámci výuky žáky seznámil s výsledky jejich práce. Celkové hodnocení
projektu proběhlo prostřednictvím prezentace splněných úkolů skupinou. Členové skupiny prezentovali výsledky své práce, vyhodnotili klady a zápory SP. Tato metoda je zdlouhavá a náročná na koordinaci plnění PU mezi jednotlivými předměty zapojenými v SP a dokumentaci.
V druhé etapě pilotáže jsme projekty ověřovali formou projektového dne, která se nám zdá efektivnější – v rámci jednoho dne jsou splněny všechny úkoly SP, známy výsledky, vyhodnoceny klady
i zápory celodenního snažení žáků. Tato metoda se ale nehodí na všechny SP.
Nejvíce se žákům líbila práce ve skupinách – jako přínos práce ve skupinách uváděli:
Možnost se vzájemně domlouvat na plnění úkolů, ve skupině je více nápadů, žáci se více snaží, naučí
se komunikovat, zažijí zábavu – nápady – hádky, naučí se rozdělit si úkoly, navzájem si pomáhat, lépe
se poznají, mohou se domlouvat na společném řešení, je to dobrá zkušenost do praxe, kde budou muset také spolupracovat, mohou si poradit, výborná kreativita práce, možnost zjistit, co dělají špatně
a co dobře beze strachu z postihů.
Jako záporné jevy práce ve skupinách žáci uváděli: Někteří ve skupinách nepracovali, brali
plnění úkolů na lehkou váhu, najdou se žáci, kteří sami nepracují a nechají to na aktivních jedincích
ve skupině, preferují samostatnou práci, někdo rád pracuje sám, protože se nerad spoléhá na druhé,
ne každý pracuje poctivě a svědomitě, ve větších skupinách (nad 2 osoby) někdy nepracují všichni.
Žáci byli motivováni novým způsobem výuky, možností práce ve skupinách, získáváním poznatků
z praxe (odborné přednášky), prezentací svých výsledků a především svými úspěchy v rámci řešení SP. Další motivací byla možnost se podílet na hodnocení výkonů svých a spolužáků. Pedagogové
zapojení v projektu byli motivováni především možností získat nové znalosti a dovednosti v rámci
projektové výuky, dále možností zjistit, jak je tento způsob výuky pro žáky zajímavý a jakých výsledků
žáci při výuce novou metodou dosáhnou. Motivací byla i možnost získat nové zkušenosti při práci
s interaktivní tabulí. Motivace do projektu nezapojených pedagogů ve sboru byla malá, z počátku
projektovou výuku vnímali jako zátěž a záležitost někoho jiného. V rámci pilotáže ale byla spolupráce
s vyučujícími především předmětů dělených (ANJ, PEK, UCE a IKT) ve většině případů velmi dobrá
– záleželo především na osobnostech vyučujících, kteří měli zajistit realizaci PU SP.
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Do projektu byli zapojeni především zaměstnavatelé, se kterými dlouhodobě spolupracujeme v rámci odborných praxí. Zapojili se nejen jako pozorovatelé na prezentacích a projektových dnech,
ale i v rámci odborné činnosti a zprostředkování potřebných informací, například v projektu Výběrové řízení hrou, kde zajišťovali odbornou přednášku pro žáky na téma Jak uspět ve výběrovém řízení.
Také hodnotili výkony žáků v projektech – radou doplněnou poznatky z podobných situací, které se
vyskytují v praxi.
Projektová výuka mění roli učitele - stáváme se průvodci informacemi potřebnými k řešení projektových úkolů jednotlivých velkých společných projektů – iniciujícím a inspiračním prvkem. Pomáháme
zajistit dostupnost informací jinou formou než studiem učebnic, např. s externími konzultanty (odborná přednáška). Realizací projektové výuky na naší škole dle našeho mínění dochází k rozvoji dovedností pedagogů a domníváme se, že tento rozvoj povede k vytváření pozitivního klimatu ve škole,
a to především v oblasti vzájemných vztahů a spolupráce mezi pedagogy, kteří při realizaci projektové
výuky pocítí potřebu se dále vzdělávat nejen v oblasti odborné, ale především v oblastech pedagogiky,
psychologie, prevence patologických jevů a právního vědomí, souvisejícího s výkonem naší profese.
Vzhledem k tomu, že školní klima má vliv na sociální chování žáků a na jejich motivaci k učení, mělo
by dojít ke změně i v této oblasti a možná nás učení společně začne bavit.

Co se nám nedařilo?
Hlavní problémy byly způsobeny zpočátku nepochopením v zadání projektu  a také tím, že jsme sami
nebyli schopni přijmout některá fakta, například, že projekt můžeme realizovat s jakoukoli třídou,
pro niž je SP určen, a to za předpokladu, že žáci budou mít potřebné znalosti pro splnění jednotlivých
PU, které projekt obsahuje. Další problémy spočívaly v tom, že projektová výuka probíhala v celých
třídách, ale do projektu zapojený pedagog, který vyučuje dělený předmět (UCE, ANJ, PEK, IKT), učil
zpravidla jen v jedné skupině. Tito vyučující pak museli najít společnou řeč s učiteli druhé skupiny
dané třídy, což bylo v některých případech náročné, ale ve většině případů řešitelné.

Co se nám podařilo?
Jednoznačně se jedná o námi vytvořený společný projekt „Výběrové řízení hrou“. Je to projekt, který
všechny baví – baví žáky, učitele i zástupce zaměstnavatelů a rodičů. Podařilo se navodit reálnou situaci, kterou žáci zcela jistě zažijí při hledání vhodného zaměstnání v běžném životě. Vyzkouší si role
uchazeče o zaměstnání i zaměstnavatele, který si vhodného zaměstnance vybírá dle předem stanovených kritérií.

Závěrečné hodnocení:
Projektová výuka má zcela určitě velký význam. Posílí motivaci žáků, zohlední jejich zájmy, zkušenosti a znalosti, využije jejich kreativitu, integruje poznatky z různých předmětů a práci s informacemi
při plnění PU. Žáci mohou prakticky aplikovat své znalosti při řešení zadaných problémů v rámci
jednotlivých PU. Naučí se vzájemné komunikaci a spolupráci na úkolech SP – naučí se v týmech spolupracovat, diskutovat, formulovat názory, řešit problémy, tvořit, podněcovat fantazii a intuici, pracovat s informacemi, prezentovat výsledky své práce, hodnotit práci svoji a ostatních členů skupiny.
Žáci a pedagogové se při společné práci lépe poznají, což běžná výuka neumožní. Aby měla projektová
výuka význam, je důležité vytvořit podmínky pro realizaci SP, což předpokládá nezbytnou koordinaci
projektů s tematickými plány a vhodnou volbu formy realizace SP – zda bude probíhat projektová
výuka průběžnou formou, nebo formou projektového dne. Volba je především závislá na tom, aby žáci
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měli dostatek č asu na splnění všech PU a nepracovali pod tlakem. Odvíjí se od počtu a náročnosti
projektových úkolů obsažených ve SP, který má být realizován.
Projektová výuka je velkým přínosem pro celou naši školu.
Z pohledu pedagogů: V dnešní době je vidět, že tradiční forma výuky se stává nevyhovující. Všichni
cítíme, že je nutné provést inovaci, zařadit nové formy výuky. Projektová výuka je jednou z možností.
Také se jedná o zvýšení standardu naší školy. Žáci zapojení do projektové výuky dostanou certifikát
o jejím absolvování, což se projeví ve větší uplatnitelnosti na trhu práce, a zároveň – jak doufáme –
zvýší se zájem o studium na naší škole.
Z pohledu žáků: Určitě posunula, což je zřejmé z vyjádření žáka Štěpána Hlavatého, který projektovou výuku se svými spolužáky ze 4. C absolvoval:
„Z mého pohledu je projektová výuka rozhodně zajímavou, škoda jen, že ji nelze využívat více kvůli
vysokým organizačním, ale i technickým nárokům. Někteří sice považují celý projekt pouze za další
práci navíc, v reálné praxi ovšem bude, myslím, takovéto „práce navíc“ daleko více. Zároveň je na
projektové výuce výborné to, že se učíte, aniž byste o tom téměř věděli, naučit by se tedy něco měli i
ti, kteří normálně na slovo učení v jakékoli formě reagují s odporem (ne, není to pouze fráze).“

Naše doporučení na co si dávat pozor?
●● srozumitelné zadání  - stručně, jasně, výstižně
●● předem stanovit způsob a termín odevzdání řešení PU
●● zvolit vhodnou formu průběhu SP (průběžná, projektový den)
●● průhledná a jasná pravidla hodnocení
●● okamžitá prezentace výsledků a vyhodnocení úkolů
●● spolupráce s ostatními pedagogy při plnění jednotlivých PU v rámci SP
●● stanovení optimální četnosti projektových dnů v rámci školního roku
●● pozitivním přístupem motivovat žáky k co nejlepšímu plnění projektových úkolů tak, aby byl
dosažen požadovaný efekt
●● dávat pozor na dodržování časového harmonogramu projektových dnů, aby se ke konci dne
žáci nedostali do časové tísně

Čeho se musí každý pedagog vyvarovat = rady, doporučení, shrnutí:
●● vyvarovat by se měl příliš autoritativnímu přístupu k žákům
●● žákům dát prostor k samostatné práci, samostatné organizaci a rozvržení plnění projektových
úkolů
●● pedagog by měl působit pozitivně a optimisticky a se zájmem sledovat práci žáků, v opačném
případě by nezájem a nezúčastněnost mohly mít demotivující účinek
●● rozdělit si přesně své úkoly na organizaci pilotáží projektů a dbát na návaznost jednotlivých
projektových úkolů
●● v rámci hodnocení výsledků skupiny i jednotlivců vést žáky k objektivnímu hodnocení a sebehodnocení
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●● v oblasti spolupráce se zaměstnavateli jsou nezbytné dlouhodobé osobní kontakty, v opačném
případě je zapojení zaměstnavatelů problematické
●● zapojení tříd do projektové výuky by mělo být rovnoměrné, aby nezahrnovalo jen jednu třídu,
a tím nadměrně nezatěžovalo žáky při plnění jejich studijních povinností.

Obchodní akademie Prostějov
(Olomoucký kraj)
Projektový tým tvořilo 5 pedagogů.
Projektová výuka byla zaváděná v těchto předmětech: Ekonomika, Účetnictví, Písemná a elektronická komunikace, Hospodářský zeměpis, Informační a komunikační technologie.

Příprava na zavádění projektové výuky
Na začátku je nutné promyslet počet zapojených pedagogů a vhodnost jejich aprobací dle zaměření
projektu. Následně vytvoříte projektový tým. Ujasníme si role v projektovém týmu a rozdělíme pracovní kompetence a odpovědnost za jednotlivé části projektu. Zvážíme možnosti školy pro realizaci
projektu.
Načerpáme dostatek teoretických informací o projektové výuce a projektovém vyučování. Zbavíte se
tak obav a strachu ze zavádění projektové výuky do Vaší školy.

Naše doporučení, jak postupovat při zavádění projektové výuce?
●● Před zadáním společného projektu si připravíme prezentaci projektu pro žáky. Zde jim jasně
nastíníme cíle projektu a jejich požadované vstupy a výstupy, časový harmonogram a hodnocení. Pokusíme se žáky dostatečně motivovat pro realizaci projetu.
●● Snažíme se postupovat dle dobře předem připravené osnovy a metodiky projektu. Případné
změny nebo potíže řešíme se školním koordinátorem projektu. Pro konzultaci můžeme dále
oslovit odborníky na projektové vyučování z pedagogických fakult.
●● Pokud máte projekt dobře naplánovaný, malé ani vetší změny vás nezaskočí a dokážete se jim
lépe přizpůsobit.
●● Při vlastní realizaci doporučujeme vhodně kombinovat projektové hodiny (dny) ve škole
a práci v mimoškolním prostředí.
●● Vzhledem k časové náročnosti je dle nás ve škole nutné vždy provádět zadávání úkolů a průběžnou kontrolu práce žáků (sledujeme jejich reakce a v případě potřeby vyjasníme situaci).
Dále ve škole prezentujeme průběžné i závěrečné výsledky projektu (poukážeme na úspěchy,
problémy a nedostatky).
●● Na vlastní řešení projektových úkolů můžeme vyčlenit čas během vyučování, ale v hojné míře
využíváme také práci z domu (homeoffice) a komunikaci přes internet.
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●● Pro lepší výsledky práce studentů se jim snažíme zprostředkovat co největší množství informací ze skutečného tržního prostředí – pořádáme diskusní fóra s odborníky z praxe.

Závěrečné hodnocení?
Projektovou výuku hodnotili pedagogové i žáci pozitivně. Nejvíce se projevil přínos samostatné týmové práce a propojení s praxí prostřednictvím diskuse s odborníky. Motivace studentů se dostavila
samovolně v průběhu práce a prezentování. Nebýt poslední v soutěži týmů je také silná motivace
a proto doporučujeme koncipovat projekt jako soutěž o nejlepší výsledek. V první fázi pilotáže výuka
probíhala především formou projektových dnů, ve druhé fázi formou odpoledního vyučování a domácích prací s využitím internetu, elektronické komunikace a projektových www.
Projektovou výuku doporučujeme. Je pro studenty aktivizující a podněcuje jejich kreativitu a samostatnost.

Soukromá střední odborná škola Jeseník, s.r.o.

(Olomoucký kraj)
Projektový tým tvořili 4 pedagogové.
Projektová výuka byla zaváděná v těchto předmětech: Ekonomika, Statistika, Daňová soustava,
Hospodářské výpočty, Hospodářský zeměpis, Anglický jazyk.

Žáci se hromadně shodli na tom, že si díky řešení společných projektů a projektových úkolů prohloubili učivo z odborných předmětů a získali nové zkušenosti v oblasti práce na PC. Naučili se pracovat
v týmu a prezentovat své výsledky na veřejnosti, což v běžné výuce možnost nemají.  Tuto zkušenost
ocení především do budoucna.  
Žáci projevili přání v tomto stylu výuky pokračovat i dál. Přineslo jim to větší provázanost mezi předměty a přiblížilo řešení praktických situací v každodenním pracovním životě.   Žáci rovněž ocenili
práci v týmu.  Pro rozdělení týmů jsme se rozhodli využít tři metody. První spočívala v tom, že jsme
určili leadery týmů a ti si sami vybrali své členy.  Druhá metoda spočívala v dobrovolném zvolení jednotlivých týmů i jejich leaderů. A poslední metoda byla rozlosování členů týmů, přičemž pedagogové
zvolili leadery sami.  Týmová práce napomohla i ke zlepšení vztahů žáků ve třídách. Žáci ocenili, že
poprvé za dlouhou dobu úzce spolupracovali i s jinými spolužáky než jim blízkými přáteli.
Projektová výuka je důležitou součástí vyučování a podle nás přinesla „čerstvý vítr“ a proměnila teoretické znalosti v praktické.
Tak jako všude, i u nás jsme se v průběhu zavádění projektové výuky potýkali s problémy. V mnohých
případech šlo především o časovou organizaci projektového dne. Někdy nebylo dostatek času na řešení projektových úkolů, jindy na závěrečnou prezentaci společného projektu.
Žáci ocenili i přes náročnost úkolů, jak nám sami dali najevo, že úkoly byly praktické, zdokonalili se
v prezentování před velkou skupinou a osvěžili si spoustu teoreticky nabytých znalostí.
Třídy, které ve studiu pokračují, se těší na další projekty, které by rády zpracovávaly na konci každého
pololetí, pro zopakování již probraného učiva zábavnější formou.
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Za pedagogický kolektiv bychom chtěli shrnout následující závěry:
Tím, že jsou studenti s novými metodami výuky spokojeni, jsme spokojeni i my pedagogové. I pro
pedagogy je výuka zábavnější a žáky poznáme s jiných úhlů.
Projektová výuka funguje i jako zpětná vazba pro pedagogy v tom, že si dokáží ověřit v praxi nenásilnou formou všechno, co naši studenti zvládnou a jak jsou šikovní.

4.3 Projektová výuka z pohledu zaměstnavatelů
Přidanou hodnotou projektu EKONOM byla těsná spolupráce škol se zaměstnavateli. Vzájemná spolupráce probíhala na několika úrovních. Mnozí zaměstnavatelé byli zapojeni přímo do procesu tvorby
společných projektů a projektových úkolů. Poskytovali týmům pedagogů odborné konzultace při hledání vhodných témat. Svojí přímou účastí na besedách předávali žákům cenné zkušenosti a aktuální
informace ze života – z praxe. Mnoho zaměstnavatelů se účastnilo závěrečných prezentací společných
projektů. Jejich přítomnost byla vždy pro žáky, a někdy i pro pedagogy, velkou motivací a odměnou.
Po dokončení pilotního ověřování zavádění projektové výuky na středních školách jsme prostřednictvím koordinátorů (ředitelů) škol požádali zaměstnavatele, kteří se stali součástí projektového týmu
o jejich pohled na projektovou výuku. Zajímalo nás, jak hodnotí úroveň společných projektů a projektových úkolů a zda si myslí, že díky projektové výuce lze nastartovat u studentů potřebu získání dosud
chybějících dovedností a schopností pro další profesní život.

ANAG spol. s.r.o., Kollárovo nám. 698/7, 778 11 Olomouc
Gabriela Frantíková, product manager
V rámci dlouhodobé spolupráce s Obchodní akademií v Olomouci mi bylo umožněno zúčastnit se
projektových dnů na Obchodní akademii v Olomouci v pozici zástupce zaměstnavatelů.
Vzhledem k tomu, že jsem sama absolventkou OA v Olomouci, mohu posoudit, že podobný projekt
na školách (nejen) ekonomického zaměření rozhodně chyběl. Pro žáky je v každém ohledu přínosem.
Studenti si mohli vyzkoušet využití svých získaných vědomostí z teorie v praxi s použitím reálných
údajů a používaných postupů. Myslím si, že jim projektová výuka jistě pomohla pochopit návaznosti a provázanosti jednotlivých problematik nejen v ekonomice, ale i provázanost teorie s praxí.
Projektová výuka dle mého názoru, jistě donutí studenty přemýšlet o řešené problematice a pátrat
po dalších vědomostech, které jsou nezbytně nutné při řešení různých situací například hledání nového zaměstnání, přijímacích pohovorech, podnikání atd.
Společný projekt Výběrové řízení hrou byl perfektně připraven a promyšlen. Olomoucká Obchodní
akademie disponuje nadmíru spolehlivými a schopnými pedagogy, kteří znají ekonomiku ze skutečné praxe. Studenti se velmi aktivně podíleli na projektu, navzájem dobře spolupracovali, komunikovali a výsledný efekt byl profesionální.
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Myslím si také, že „Osvědčení o absolvování projektové výuky“ zcela jistě může zvýšit kredit studenta a pro zaměstnavatele přihlédnutí k tomuto dokumentu je zárukou kvality výuky. Myslím si, že
osvědčení může studentovi pomoci při přijímacím řízení.
Přeji hodně úspěchů všem studentům, vyučujícím i řešitelskému týmu projektu EKONOM a věřím,
že nejen projekty, kterých jsem se mohla zúčastnit, ale i ostatní budu velkým přínosem všem studentům, kteří se do projektové výuky zapojí. Dále bych přála všem studentům i ostatních ročníků, aby
jim bylo umožněno zúčastnit se projektu Výběrové řízení hrou. Myslím si, že tento projekt jim zcela
jistě pomůže v dalším profesním i soukromém životě.

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouc, pracoviště Jeseník
K. Čapka 1147, 790 01 Jeseník
Bc. Dana Tovaryšová, referent trhu práce
Diana Šašinková, referent poradenství
Dle našeho názoru se studentům díky projektové výuce zatraktivní výuka odborných předmětů. Získají znalost z praxe, osvojí si práci v týmech, kdy musí úkoly řešit skupinově a tím získají i dovednost
spolupráce v kolektivech a komunikaci s ostatními.
Propojení praktických příkladů z praxe do výuky hodnotíme jako obrovský přínos pro žáky, kteří
zužitkují své znalosti ze studia v praktických cvičeních.
Zúčastnily jsme se projektového dne a tím spojené prezentace společného projektu a projektových
úkolů. Hodnotíme tuto prezentaci kladně. Studenti se při prezentaci svých projektů vzájemně doplňovali, museli zpracovat tuto prezentaci v Power Pointu, čímž byli nuceni zapřemýšlet nad nejdůležitějšími body prezentace a také formě přednesu. Podle nás se tak naučí vystupovat před větší
skupinou lidí. V této pozici byli učitelé pouhými pozorovateli a veškerou aktivitu nechávali na studentech, čímž jim mohli dát pocit sebedůvěry a důležitosti.

AZ EKOTHERM spol. s r.o., Přátelství 207/100, 104 00 Praha
Ing. Libor Král, ředitel výrobního závodu Šumperk
Podle mého názoru je projektová výuka v současné době tou nejschůdnější možností jak přiblížit
studentům praxi a praktický život.
Propojení teoretické výuky s informacemi z praxe bylo v případě OA Šumperk plně relevantní
a vhodnou formou oživilo výuku.
V rámci OA Šumperk byl společný projekt, kterého jsem se účastnil, velmi dobře připraven. Kvalitě
projektu přispěla i velká aktivita ze strany studentů a pedagogů.
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Mgr. Miroslav Kahánek, jednatel firmy, Opava
Projektová výuka na ekonomických školách je dobrý nápad, studenti však musejí mít praktickou
motivaci - orientaci na výsledek, který je uplatnitelný v praxi.
Myslíme, že by bylo vhodné, zapojit do výuky skutečnou firmu, u které by si studenti opravdu mohli
koupit/ byť fiktivní/ jízdenku nebo letenku, atd. Doporučujeme dopracovat skutečný dopad špatně
koupené letenky/ třeba z titulu zpoždění letadla při přestupu.
Je třeba simulovat i možné komplikace.
Projektová výuka je dobrý způsob, jak přiblížit studentům praxi. Je nutné zařadit také reakci na
kritický scénář – ne vždy jde vše hladce.
Byli jsme účastníky dvou projektových dnů. V prvním projevovali vyučující víc nasazení než studenti. Vyskytlo se mnoho situací , které vyžadovaly nápravu.
Po kritice a upozornění se ve druhém kole situace velmi zlepšila. Studenti se již nenechali zahanbit,
razantně se zlepšila prezentace skupin i vypracování úkolů.
Více projektů s návazností na praxi nemůže uškodit. Možnost zapojit se do praxe je pro absolventy
obchodní akademie velmi široká. Čím více projektů, tím lepší orientace v praxi. Velký důraz klademe na znalosti jazykové, ovládání PC a praktické upotřebení znalostí z výuky ekonomických
předmětů v provozu firmy. Student musí být připraven na skokově měnící se podmínky /zákony,
předpisy,…/.

Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o., Hlubočky – Mariánské Údolí, Nádrační 400, 783 66
Bc. Soňa Chlumová, specialista pro kontakty se školami
V zavádění moderních forem výuky v rámci studia na středních školách vidím velký potenciál. Studenti si takto mohou spoustu naučených vědomostí vyzkoušet přímo v konkrétních situacích, ověřit
si správnost svých rozhodnutí, vzájemně komunikovat, sdílet informaci či hodnotit jednotlivé oblasti. Lépe se pak mohou uplatnit při hledání svého budoucího profesního zaměření. Pomocí nejrůzněji
zaměřených projektových úkolů pak u studentů může dojít k rozvoji prezentačních a komunikačních
dovedností, ochoty spolupracovat a schopnosti týmové práce.
Sama jsem se účastnila projektového dne na Obchodní akademii v Olomouci. Tento projektový den
byl tematicky zaměřen na výběrové řízení. Studenti se velmi dobře zhostili jednotlivých rolí (náborových pracovníků či uchazečů). Bylo vidět, že tento svůj slavností den brali opravdu vážně. Ať již
z pohledu přípravy materiálů, tak i samotného oblečení a vystupování či organizace celé akce. Nevyvedly je z míry ani počáteční problémy s technikou. Byla jsem velmi překvapení, že studenti, kteří
hodnotili jednotlivé uchazeče, uměli svá hodnocení vysvětlit a předložit konkrétní příklady. Toto je
jen drobná ukázka obrovské práce učitelů, kteří studenty touto cestou vedou a kvalitně připravují
pro jejich budoucí profesní, ale i životní dráhu.
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5.

Výsledky hodnocení a evaluace zavádění
projektové výuky

5.1

Úvod a hlavní cíle evaluace

Pilotní zavedení projektové výuky u odborných ekonomických předmětů na partnerských obchodních akademicích, jako nové metody výuky se silným dopadem na mezipředmětové vazby, vyvolalo
potřebu vytvoření nových evaluačních nástrojů a forem hodnocení výuky. Hlavním smyslem nového
systému evaluace je propojení všech skupin, zapojených do projektové výuky na všech úrovních: žák,
učitel (pedagog odborného ekonomického předmětu), supervizor (koordinátor, ředitel školy, lektor,
mentor, metodik, zaměstnavatel).
Evaluace slouží k praktickým účelům a dotýká se konkrétního procesu a účinnosti metod a zvolených
prostředků při pilotním zavádění projektové výuky. Evaluace se účastnily všechny skupiny, zapojené
do projektu EKONOM a pilotního zavádění projektové výuky na obchodních akademiích. Evaluace
byla prováděna jako sumativní, tedy po ukončení pilotního zavádění výuky „ex-post evaluace“. Z pohledu druhu informací je evaluace zaměřena na evaluaci procesů a kvalitativních změn.
Výsledky evaluace jsou zpracovány v této příručce v kapitole 5.2 a jsou součástí návodu jak efektivně a úspěšně zavést metodu projektové výuky u odborných ekonomických předmětů na obchodních
akademiích.

Hlavní cíl evaluace
Hlavním cílem evaluace je vyhodnocení pilotního zavádění projektové výuky a projektu
EKONOM - nové formy výuky ekonomických odborných předmětů.

Metody a techniky evaluace
Evaluace proběhla metodou dotazníkového šetření.
Zvolenou technikou prováděné evaluace byl sběr vyplněných dotazníků od jednotlivých skupin zapojených do projektové výuky ve stanovených termínech. Vzhledem k rozmanitosti cílových skupin
a s přihlédnutím k jejich počtům byl jako výběrový soubor dotazníkového šetření zvolen celý základní
soubor, tzn. všichni účastníci všech skupin (koordinátoři, pedagogové, lektoři, mentoři, žáci a zaměstnavatelé).

5.1.1

Sběr dat a jejich vyhodnocení

Pro celý proces evaluace bylo nejdůležitější kvalitní provedení dotazníkového šetření, které zabezpečí
vstupní a zásadní zdroje. Proto bylo nezbytné věnovat dotazníkovému šetření na všech obchodních
akademiích velkou pozornost. Na každé obchodní akademii odpovídal za provedení dotazníkového
šetření koordinátor projektu EKONOM.
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V rámci dotazníkového šetření byly použity dotazníky pro tyto cílové skupiny:
●● Evaluační dotazník pro žáky
●● Evaluační dotazník pro pedagogy odborných ekonomických předmětů
●● Evaluační dotazník pro koordinátory
●● Evaluační dotazník pro lektory/mentory
●● Evaluační dotazník pro zaměstnavatele
Dotazníky jsou dostupné v elektronické části této publikace.

5.1.2	  Rámcový přehled obsahu dotazníků
Všechny evaluační dotazníky obsahují několik typů otázek.
Uzavřené otázky s možností odpovědí:
●● alternativní - ANO, NE
●● alternativní   - ANO, NE, NEVÍM - Vzhledem k tomu, že dotazník mohou vyplňovat žáci
prvního až čtvrtého ročníku, zvolili jsme u uzavřených otázek i možnost NEVÍM. Tuto možnost použije žák v případě, kdy vzhledem k věku ještě nerozumí otázce nebo nemá znalosti či
zkušenosti k jejímu zodpovězení.
●● alternativní  - ANO, NE, NEURČENO - bude využito v případě, kdy dotazovaný není schopen na tuto otázku odpovědět.
●● výběrové, kdy z navrženého seznamu více odpovědí je vybírána pouze jedna.
Škálové otázky - dotazovaní vybírají z rozmezí od 0 do 10.
Otevřené otázky - dávají odpovědím tázaného širší vztahový rámec. Mohou ukázat na důležité vztahy a souvislosti. Umožňují objasnit nedorozumění, podnítit spolupráci a dosáhnout kontaktu tazatele
s dotazovaným. Dotazování otevřenými otázkami může přinést nečekané odpovědi, které mohou naznačit existenci původně nepředvídaných vztahů.

5.1.3

Postup provádění dotazníkového šetření

II Vyplňování evaluačních dotazníků
Všichni účastníci pilotáže společných projektů se zúčastnili dotazníkového šetření jednou,
tzn., že vyplnili pouze jeden dotazník. Žáci vyplňovali dotazníky anonymně. Každý pedagog
odborného ekonomického předmětu, zapojeného do projektu EKONOM, koordinátor, lektor
a mentor vyplnil dotazník také jednou a to při závěru pilotního zavádění projektové výuky.
Koordinátoři obchodních akademií zajistili vyplnění dotazníků alespoň od jednoho zástupce
zaměstnavatele v průběhu pilotního zavádění projektové výuky.
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II Sběr dotazníků
Vyplněné dotazníky byly odevzdány za každou obchodní akademii ve dvou etapách a to
do 21. 6. 2012 (evaluační dotazníky od žáků, kteří již nebyli v projektu zapojeni v další etapě pilotáže) a do 7. 12. 2012 (všechny evaluační dotazníky). Předání dotazníků realizačnímu
týmu bylo naplánováno na termíny, kdy proběhly plánované pracovní workshopy v Olomouci.

II Vyhodnocení dotazníků
Všechny vyplněné dotazníky byly následně zkontrolovány co do úplnosti jejich obsahu a zda
nedošlo k duplicitám. Následně byla data z dotazníků přenesena do tabulek programu Excel
k další analýze po jednotlivých skupinách a logických celcích. Otevřené odpovědi byly dle
počtu shodných nebo podobných odpovědí uvedeny do souhrnu nejčastějších nebo nejpodnětnějších odpovědí a jsou obsaženy v kapitole 5.2 této publikace. Dále byly na základě zjištění
z dotazníků formulovány doporučení na konci kapitoly 5.2.

5.2

Výsledky evaluace

Tato kapitola publikuje výsledky dotazníkového šetření. Výsledky jsou zpracovány po skupinách, tedy
za koordinátory, pedagogy, zaměstnavatele, lektory s mentory a za žáky.

5.2.1

Hodnocení koordinátory

Hodnocení proběhlo u všech osmi zapojených koordinátorů. Dotazníky pro koordinátory obsahovaly
pět uzavřených otázek, jednu škálovou a pět otázek otevřených. Na jednotlivé otázky koordinátoři
uvedli:
Uzavřené a škálové otázky
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1.

Jak byla projektová výuka přijata pedagogy? (0 - vůbec ne, 10 – výborně)
Zpracováním dotazníků koordinátorů bylo v první otázce zjištěno, že na všech artnerských
školách byla projektová výuka přijata velmi kladně, celkový průměr odpovědí je 8,4 což lze
interpretovat jako velmi kladné přijetí.

2.

Zlepšila se z vašeho pohledu, díky realizaci projektové výuky, spolupráce mezi pedagogy?
(ANO/NE)
Na tuto otázku všichni koordinátoři odpověděli kladně.

3.

Považujete projektovou výuku za důležitou? (ANO/NE)
Na tuto otázku odpověděli všichni koordinátoři rovněž kladně. Na tomto místě je nutno
poznamenat, že by takové procento kladných odpovědí v první fázi projektu nemohlo být
očekáváno.

4.

Budete projektovou výuku nadále rozvíjet i po ukončení projektu EKONOM? (ANO/NE)
Stejně jako v předchozích dvou otázkách odpověděli všichni koordinátoři kladně.
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5.

Budete rozšiřovat projektovou výuku i na pedagogy, kteří nejsou zapojeni do projektu
EKONOM? (ANO/NE)
Všichni koordinátoři odpověděli ANO.

6.

Pokuste se vyjádřit vaši zátěž při organizaci projektové výuky na škole?
(škála: 1 – velmi snadný, 5 – velmi obtížný)
Průměrné hodnocení koordinátory vykázalo hodnotu 3,7.
Číselné hodnocení lze verbalizovat jako „obtížné“.

7.

Jak hodnotíte spolupráci na projektové výuce mezi jednotlivými OA v rámci projektu
EKONOM? (škála 1 – velmi snadný, 5 – velmi obtížný)
Průměrné hodnocení této otázky činí 2, což představuje hodnocení spolupráce pedagogů na
velmi dobré úrovní

Vyhodnocení otevřených otázek

8.

Jaký přínos pro vaši školu má projektová výuka v rámci projektu EKONOM?
Odpovědi z této otázky lze identifikovat ve třech nejčastěji se opakujících odpovědích a to:
- pozitivní motivace žáků novými podněty z nové formy výuky
- propojeni teorie s praxí
- týmová spolupráce, zlepšení komunikace žáků a pedagogů

9.

Jak ovlivnil projekt EKONOM spolupráci vaší školy se zaměstnavateli?
- byly navázány nové kontakty se zaměstnavateli
- byla rozšířena stávající spolupráce se zaměstnavateli

10. Jak hodnotíte přístup zaměstnavatelů k zájmu školy o spolupráci na společných
projektech v rámci projektu EKONOM?
Na tuto otázku všichni koordinátoři odpověděli kladně.

5.2.2

Hodnocení pedagogy

Do hodnocení se zapojili všichni pedagogové účastnící se projektu Ekonom. Dotazníky pro pedagogy
obsahovaly třináct uzavřených otázek, dvě škálové a devět otázek otevřených. Na jednotlivé otázky
koordinátoři uvedli:
Uzavřené a škálové otázky

1.

Zaujala žáky projektová výuka a řešení projektových úkolů? (ANO/NE)
Všichni pedagogové na tuto otázku odpověděli kladně.

2.

Zvýšila se míra zájmu žáků o probíranou problematiku oproti klasické výuce? (ANO/NE)
Na tuto otázku drtivá většina pedagogů odpověděla ANO.

3.

Jsou žáci aktivnější v projektovém vyučování, než v klasické výuce? (ANO/NE)
Na třetí otázku odpověděli všichni pedagogové kladně.

4.

Vnímali žáci spolupráci při řešení projektových úkolů pozitivně? (ANO/NE)
Rovněž u čtvrté otázky jsme zaznamenali 100% kladných odpovědí.
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5.

Na stupnici od 0 do 10 vyberte, jak moc obtížné bylo plnění projektových úkolů pro žáky?
(škála 0 – vůbec ne, 10 – velmi obtížné)
Průměrná hodnota se ustálila na čísle 6,2 tedy pedagogové hodnotili obtížnost pro studenty
mírně nad střední úroveň obtížnosti. Současně je potěšující konstatovat, že toto hodnocení
obtížnosti pro žáky ze strany pedagogů koresponduje i s hodnocením žáky ve svých dotaznících
a značí kvalitní spolupráci a komunikaci mezi oběma skupinami.

6.

Jak byla projektová výuka přijata žáky? (škála 0 – vůbec ne, 10 – výborně)
Z průměrného výsledku 7,6 lze vyvozovat, že nová forma výuky byla žáky přijata velmi dobře.

7.

Zlepšila se z vašeho pohledu spolupráce mezi pedagogy díky realizaci projektové výuky?
(ANO/NE)
75% pedagogů vnímá vzájemné zlepšení spolupráce mezi pedagogy díky projektu.

8.

Považujete projektovou výuku za důležitou? (ANO/NE)
88% pedagogů odpovědělo ANO.

9.

Spolupracujete při vytváření společných projektů i s pedagogy z partnerských OA?
Pouze 34% pedagogů opovědělo kladně. Tento výsledek vnímáme jako velmi dobrý, protože
1/3 pedagogů v rámci projektu navázala pracovní komunikaci s novými kolegy z geograficky
vzdálených škol.

10. Budete projektovou výuku nadále rozvíjet i po ukončení projektu EKONOM? (ANO/NE)
88% procent pedagogů chce i po skončení projektu Ekonom pokračovat s projektovou
výukou. Takto vysoké číslo bezpochyby vypovídá o smysluplnosti zavádění projektové výuky vedle výuky klasické. Rovněž dokazuje, že se podařilo rozptýlit počáteční obavy
a nejistotu z něčeho nového, čím zavádění projektové výuky bezpochyby bylo.

11.

Myslíte si, že by bylo dobré, aby se projektové výuce věnovali i vaši kolegové, kteří nejsou
zapojeni do projektu EKONOM? (ANO/NE)
84% pedagogů opovědělo ANO.

12. Jak často chcete zařazovat projektové vyučování? (1x za týden, měsíc, čtvrtletí, pololetí,
školní rok)
Nejvíce preferovanou četností zařazení projektové výuky byl měsíční a čtvrtletní cyklus.

13. Jaký druh projektu upřednostňujete? (třídní, ročníkový, celoškolní)
90% odpovědí se shodlo na třídních projektech.

14. Pokuste se vyjádřit vaši zátěž při přípravě projektu? (velmi obtížný, obtížný, normální,
snadný, velmi snadný)
Ze všech hodnocení vyplývá, že je příprava pro pedagogy mírně obtížná. To je u nové formy
výuky obvyklé a lze předpokládat, že s přibývajícími zkušenostmi bude mít míra obtížnosti
klesající tendenci.

15. Jaký druh projektu nejčastěji zařazujete? (krátkodobý – den; střednědobý – dny, týdny;
dlouhodobý – rok)
62,5% pedagogů preferuje krátkodobé (jednodenní projekty) a 37,5% preferuje projekty
střednědobého charakteru, tedy denní až týdenní

16. Jak hodnotíte spolupráci mezi pedagogy, kteří pracují v projektových týmech?
(1 - nejlepší, 5 – nejhorší)
Průměrný výsledek byl 1,7 čímž pedagogové hodnotí spolupráci jako více než velmi dobrou
a na tomto výsledu se negativně projevilo pouze hodnocení dvou zapojených škol, kde byl
nesoulad mezi pedagogy patrný již od samého počátku projektu.
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17. Jak hodnotíte pomoc lektorů, mentorů a koordinátora při implementaci projektové
výuky? (1 - nejlepší, 5 – nejhorší)
Pomoc byla průměrně vnímána jako velmi dobrá.

18. Jak hodnotíte spolupráci mezi jednotlivými partnerskými školami (OA) na úrovni
pedagogů? (1 - nejlepší, 5 – nejhorší)
Spolupráce byla hodnocena jako lehce nadprůměrná a hodnocení uvedly 2/3 zapojených
pedagogů.
Otevřené otázky

19. V čem spatřujete hlavní cíl projektové výuky?
- týmová spolupráce
- propojení s praxí
- rozvoj mezipředmětových vazeb
- rozvíjí se samostatnost a odpovědnost žáka

20. Proč považujete projektovou výuku za důležitou?
- projektové úlohy z praxe
- rozvíjí pracovní a studijní nároky
- nutí žáka ke spolupráci a aktivitě
- oživení výuky
- rozvíjí mezipředmětové vazby

21. V čem vidíte výhody projektového vyučování?
- spolupráce v týmu
- propojení poznatků z různých předmětů
- propojení s reálným životem
- lepší osvojení si učiva
- vyšší aktivita žáků
- zlepšení prezentačních dovedností

22. V čem vidíte nevýhody projektového vyučování?
- časová náročnost přípravy, realizace a hodnocení (odpověď drtivé většiny pedagogů)

23. Jakým způsobem ovlivňuje projektová výuka studenta?
- nutí ho samostatně uvažovat
- vidí příklady z praxe
- rozvíjí sociální a komunikativní schopnosti žáků
- podporuje kreativitu a samostatnost

24. Co Vás motivuje k vytváření nových projektů?
- radost a zájem studentů
- poznání nového
- simulace situace z praxe
- zpestření výuky
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5.2.3

Hodnocení zaměstnavateli

Do hodnocení bylo zapojeno 10 spolupracujících firem. Dotazník pro zaměstnavatele obsahoval devět
uzavřených a šest otevřených otázek. Všichni zapojení zaměstnavatelé hodnotili uzavřené a otevřené
otázky kladně. Na otevřené otázky se objevily pouze dvě připomínky:
●● zlepšit prezentační dovednosti žáků
●● doladit reálné situace (zpoždění v dopravě, možná rizika), tzn. při sestavování projektových
úkolů uvažovat reálné faktory, které mají zásadní význam na realizaci a ekonomiku projektu.
Otázky pokládané zapojeným zaměstnavatelům

1.

Myslíte si, že je projektová výuka přínosem při řešení reálných problémů v následném
zaměstnání? (ANO/NE)

2.

Navrhují pedagogové studentům reálná řešení při řešení projektových úkolů? (ANO/NE)

3.

Chápou podle vás pedagogové smysl projektové výuky? (ANO/NE)

4.

Je alespoň některý z pedagogů vůdčím typem, který žákům ukazuje cestu, jak přijít na
různé způsoby určitého stanoveného problému? (ANO/NE)

5.

Je z výuky patrná provázanost mezi jednotlivými tématy/předměty? (ANO/NE)

6.

Je projektová výuka po organizační stránce dobře a reálně připravena? (ANO/NE)

7.

Je společný projekt/projektový úkol založen na reálné problematice? (ANO/NE)

8.

Mají žáci prostor vyjádřit své vlastní myšlenky? (ANO/NE)

9.

Brali pedagogové zřetel na názory studentů? (ANO/NE)

10. Jak hodnotíte přístup žáků k projektové výuce?
11.

Jak hodnotíte přístup pedagogů k projektové výuce? (pozitivní, negativní, bez přínosu)

12. Jaký je Váš názor na projektovou výuku? (pozitivní, negativní, bez přínosu)
13. Co byste doporučil pedagogům, při projektové výuce?
14. Jak hodnotíte spolupráci pedagogů v projektové výuce?
15. Jak hodnotíte projekt EKONOM?
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5.2.4

Hodnocení lektory, mentory

Do hodnocení byli zapojeni tři lektoři a dva mentoři. Tito lidé pracovali jako tým po celou dobu realizace projektu. Možná i z toho důvodu jsou zcela nezávislé odpovědi velmi podobné. Dotazník pro
lektory a mentory obsahoval patnáct uzavřených a čtyři otevřené otázky (kdy jedna byla podmínečná
dle odpovědi na otázku č. 1 z bloku uzavřených otázek).
Uzavřené otázky:

1.

Obsahuje vyučovací hodina kooperativní část výuky (spolupráce učitele, učitelů a žáků,
žáků navzájem)?
Na tuto otázku všichni dotazovaní odpověděli kladně.

2.

Zapojuje se do výuky aktivně více pedagogů?
Na tuto otázku všichni dotazovaní odpověděli kladně.

3.

Je alespoň některý z pedagogů vůdčím typem, který studentům ukazuje cestu, jak přijít na
různé způsoby určitého stanoveného problému?
Na tuto otázku všichni dotazovaní odpověděli kladně.

4.

Je z výuky patrná provázanost mezi jednotlivými předměty?
Na tuto otázku všichni dotazovaní odpověděli kladně.

5.

Je projektová výuka po organizační stránce dobře připravena?
Na tuto otázku všichni dotazovaní odpověděli kladně.

6.

Forma výuky je převážně frontální?
Na tuto otázku všichni dotazovaní odpověděli záporně.

7.

Je společný projekt/projektový úkol založen na reálné problematice?
Na tuto otázku všichni dotazovaní odpověděli kladně.

8.

Je do výuky zakomponován prostor pro samostatnou práci žáků?
Na tuto otázku všichni dotazovaní odpověděli kladně.

9.

Je do výuky zakomponován prostor pro skupinovou práci žáků?
Na tuto otázku všichni dotazovaní odpověděli kladně.

10. Mají žáci prostor pro experimentování s různými variantními řešeními?
Na tuto otázku všichni dotazovaní odpověděli kladně.

11.

Pochopili žáci zadání společného projektu/projektového úkolu?
Na tuto otázku všichni dotazovaní odpověděli kladně.

12. Jsou žáci při projektové výuce aktivní?
Na tuto otázku všichni dotazovaní odpověděli kladně.

13. Kladou žáci další doplňující otázky k probíranému tématu?
Na tuto otázku odpověděli dva mentoři a dva lektoři kladně, jeden lektor záporně.

14. Mají žáci prostor pro experimentování s různými variantními řešeními?
Na tuto otázku všichni dotazovaní odpověděli kladně.

15. Mají žáci možnost podílet se na organizaci projektové výuky?
Na tuto otázku všichni dotazovaní odpověděli kladně.
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Otevřené otázky:

1.

Kolik pedagogů se účastní projektové výuky?
Průměrný počet byl tři pedagogové, interval byl mezi dvěma a pěti, podle počtu předmětů.

2.

Jaké kladné stránky této konkrétní projektové výuky, byste chtěl vyzvednout?
- provázanost s praxí
- týmová práce
- zodpovědnost za plnění úkolů celého kolektivu a práce v kolektivu
- rostoucí úroveň prezentování výstupů
- učení se řešení problémů
- prosazování vlastního názoru žáka v týmu
- atraktivnější výuka pro žáky
-sebeprezentace žáků

3.

Co byste doporučil(a) pedagogům pro další práci v projektové výuce?
- pokračovat ve vytváření nových projektů
- navazovat novou spolupráci se zaměstnavateli
- postupovat od jednoduchých projektů je složitějším

4.

Pokud jste na otázku č. 1 odpověděl ne, napište, které zúčastněné složky nespolupracovaly?
Na otázku č. 1 z prvního bloku uzavřených otázek odpověděli všichni lektoři a mentoři kladně, proto zůstala tato otázka bez odpovědí.

Z výsledků dotazníků lze potvrdit, že celý vedoucí odborný tým byl s prací pedagogů i žáků velmi spokojen. Výsledky dotazníků jasně ukazují na to, že se kolektivu lektorů a mentorů podařilo dosáhnout
cíle tím, že realizovaná projektová výuka splňovala vytýčené zásady, které jsme si stanovili na začátku.
Veškerá doporučení pro budoucí práci s projektovou výukou směřují směrem k rozvíjení tohoto způsobu výuky, neboť mají prokazatelně pozitivní vliv na všechny cílové skupiny.

68

Výsledky hodnocení a evaluace zavádění projektové výuky

5.2.4

Hodnocení žáky

Do hodnocení žáky byli zapojeni zejména žáci třetích ročníků a to na všech osmi obchodních akademiích. Následně nejpočetnější skupinu tvořili žáci druhých a čtvrtých ročníků v rámci pěti obchodních akademií a nejmenší zastoupení měly ročníky první, kdy se jednalo o čtyři třídy ze tří obchodních
akademií. Validně vyplněné dotazníky odevzdali celkem žáci ze čtyřiceti tříd čítajících 930 žáků. Jednotlivé počty studentů a zapojených tříd uvádí tabulka níže:

První ročník
4 třídy – 73 žáků

OA Prostějov 1.A, 1.B

Druhý ročník
7 tříd – 142 žáků

OA Opava

2.A

Třetí ročník
19 tříd – 503 žáků

Čtvrtý ročník
10 tříd – 212 žáků

OA Opava

3.A, 3.B,
3.C, 3.D

OA Olomouc

4.C,
4.D

OA Jeseník

1.A

OA Olomouc 2.A, 2.C

OA Valašské
Meziříčí

3.B, 3.D

OA Šumperk

4.A,
4.B

SPŠ a SOU
Uničov

1.C

OA Šumperk 2.A, 2.B

OA Svitavy

3.A, 3.B,
3.C

OA Jeseník

4.A

OA Jeseník

2.A

SPŠ a SOU
Uničov

3.C

SPŠ a SOU
Uničov

4.A,
4.C

SPŠ a SOU
Uničov

2.C

OA Olomouc

3.A, 3.B,
3.C, 3.D

OA Valašské
Meziříčí

4.A,
4.B,
4.C

OA Prostějov

3.A, 3.B

OA Šumperk

3.A, 3.B

OA Jeseník

3.A

Hodnotící dotazníky pro žáky obsahovaly celkem jedenáct otázek, z toho šest uzavřených otázek
s možnostmi ANO/NE/NEVÍM, jednu otázku s výběrem na škále 1-10 a čtyři otázky otevřené.
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I. Odpovědi žáků prvních ročníků (zúčastnily se 4 třídy, 73 žáků)
Otázky uzavřené:

I. ročník
Otázka č.

Text otázky
Počet

%

Počet

%

Počet

%

1.

Zaujala tě projektová
výuka a řešení projektových úkolů?

52

71,23

15

20,55

6

8,22

2.

Připadala ti projektová výuka zajimavější,
něž běžná výuka?

51

69,86

16

21,92

6

8,22

3.

Jsou podle tebe v
projektové výuce mezi
sebou provázané jednotlivé předměty?

53

72,60

6

8,22

14

19,18

4.

Myslíš si, že praktické
zkušenosti z projektové výuky budou pro
tvůj další život přínosné?

43

58,90

13

17,81

17

23,29

5.

Připada ti forma projektové výuky srozumitelnější než běžná
výuka?

24

32,88

26

35,61

23

31,51

6.

Myslíš si, že by měla
být projektová výuka
zařazena do běžné
výuky?

41

56,16

19

26,03

13

17,81

ANO

NE

NEVÍM

Z odpovědí na otázky vyplývá naplnění cíle provázání mezipředmětových vazeb a posílení schopností
uplatnit své vědomosti v praxi. Rovněž nová forma výuky vzbudila u žáků zájem.

Otázka škálová (otázka č. 2):
Na stupnici od 0 do 10 vyber, jak moc obtížné ti přišlo plnění projektových úkolů
(0 – vůbec se mi nezdálo obtížné, 10 – nejvíc obtížné)
Škála

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Odpovědi %

2,9

0,0

1,0

7,9

2,5

54,3

6,6

9,4

12,5

2,9

0,0
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Otázky otevřené:
Následující tabulka obsahuje vyhodnocení otevřených otázek. Jedná se buď o autentické odpovědi, nebo výtah zpracovatele dotazníků z častěji se opakujících odpovědí nebo méně jasných
formulací.

č.

Text otázky

Pozitiva

Neutrální

Negativa

Jaký je Tvůj názor na projektovou výuku
kterou jsi absolvoval?

nevěděl jsem, co se po
mně chce, většině jsem
nerozuměl, mohlo to být
jiná než obvykzajímavější, nebavilo mě
líbila se, připadá zajílá - volnější, více
to, bylo to nudné, neměmavá, zpestření výuky, mi vyhovuje norlo to žádný význam - jen
mální výuka
jsme opisovali z internetu, projetk jsem nepochopil

9.

Jaký je Tvůj názor na práci ve
skupinách při
řešení projektovýžch úkolů?

bavilo je to, doplňovali se, všichni se zapojili,
dobrá spolupráce, naše
skupina byla pracovitá, rozuměli jsme si, je
to lepší než pracovat
samostatně, může se
práce rozdělit a pomáhat si při řešení úkolů, na všech otázkách a
odpovědích se můžeme
poradit a dohodnout, z
ajímavá zkušenost do
budoucna

10.

Zaznamenal jsi
v roli učitelů při
projektové výuučitelé pomáhali, byli
ce nějaké změmírnější
ny? Jestliže ano,
napiš, konkrétně
jaké?

nezaznamenali
žádnou změnu

11.

Co Ti při projektové výuce přinesly názory od- nové poznatky, co uděborníka z praxe lat jinak
(zaměstnavatele)?

nanavštívil žádný odborník z
praxe

8.

s kamarádkou
spolupráce dobrá
, jinak nic moc,
podporuje týmovou spolupráci, pokud všichni
plní to co mají

nejvíce se zapojoval PC,
nezapojovali se všichni, někteří nedělali skoro
nic a mají za to být ohodnoceni
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II. Odpovědi žáků druhých ročníků (zúčastnilo se 7 tříd, 142 žáků)
Otázky uzavřené:

II. ročník
Otázka č.

Text otázky

ANO

NE

NEVÍM

Počet

%

Počet

%

Počet

%

1.

Zaujala tě projektová
výuka a řešení projektových úkolů?

122

85,92

13

9,15

7

4,93

2.

Připadala ti projektová výuka zajimavější,
něž běžná výuka?

119

83,80

7

4,93

16

11,27

3.

Jsou podle tebe v
projektové výuce mezi
sebou provázané jednotlivé předměty?

129

90,84

7

4,93

6

4,23

4.

Myslíš si, že praktické
zkušenosti z projektové výuky budou pro
tvůj další život přínosné?

103

72,54

11

7,75

28

19,71

5.

Připada ti forma projektové výuky srozumitelnější než běžná
výuka?

57

40,14

55

38,73

30

21,13

6.

Myslíš si, že by měla
být projektová výuka
zařazena do běžné
výuky?

89

62,68

27

19,01

26

18,31

Otázka škálová (otázka č. 2):
Na stupnici od 0 do 10 vyber, jak moc obtížné ti přišlo plnění projektových úkolů
(0 – vůbec se mi nezdálo obtížné, 10 – nejvíc obtížné)
Škála

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Odpovědi %

0,7

0,0

4,2

8,4

12,4

36,6

16,9

15,0

4,3

0,0

1,4
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lů?

Jaký je Tvůj názor na práci ve skupinách při řešení projektovýžch úko-

9.

nebyl to pro mně přínos, mám raději klasickou výuku, nevěděli jsme, skupinová práce se většinou odflákne, protože se snaží jen někteří je-

namáhavá, po delší době nudná, časově náročné

Výsledky hodnocení a evaluace zavádění projektové výuky
odlišné názory, pohádali jsme se

lepší pracovat jako jednotlivec, musel jsem pracovat za ostatní, občas

práce, takže jsme to jen opsali, nebo něco málo doplnili, těžké úkoly, je

probíhat v rámci školy a ne mimo ni, buď málo času nebo moc úkolů, bych pracoval sám, dalo by mi to více - na většinu úkolů byly vzorové

hodně často, nesrozumitelné úkoly, které byly špatně popsány, mohla dinec, složitá spolupráce, pokud byly těžší úkoly občas chatoické, kdy-

ší než běžná výuka, moc se mi to nelíbilo, nechtěl bych to absolvovat ru a prosadit ten svůj, v naší skupině těžší, než kdyby to vypracoval je-

do běžné výuky každý den bych to nazařadil, vše bylo zamtené, těž- spíše nekolektivní práci, někdy je obtížné shodnout se na jednom názo-

co s tím dělat, chtělo by to přidat více informací k zadání, práce navíc, dinci, ostatní na to buď kašlou, nebo se k úkolu nedostanou, preferuji

rá kolektiv, vůdci by se měli střídat častěji

jednotlivcích ve skupině, zda jsou ochotní pracovat, záleží, jestli je dob-

sům a má přínosné nápady, je kolektivní práce vyhovující, záleží na

leží jaký je kolektiv lidí ve supině, je-li skupina přístupná kompromi-

Negativa

nevadí mi, když se zapojí všichni, práce ve skupině byla průměrná zá-

bylo to pro nás nové, nemůžu nyní posoudit, snad později

vícekrát za rok, bude hodit do budoucna

v ní všechny zařazené předměty a je to lepší k pochopení, mohlo by být

na od neustálého učení se teorií, zajímavější forma výuky, prolínají se

velice zajímavá a přínosná do budoucního zaměsntání, příjemná změ-

tiv, mohli jsme se do všeho zapojit a vyzkoušet si o co jsme měli zájem, věk, učili jsme se kompromisu,

za zbytečné jsou potřebné, využili jsme své dovednosti, stmeluje kolek- covat lepší prezentaci, celá skupina pracovala sehraně jako jeden člo-

trhu práce, uvědomil jsem si, že některé předměty, které považujeme mnohem lepší než pracovat samostatně, ve skupině jsme mohli vypra-

praxi a nejen po teoretické stránce, získali jsme skutečné informace z nám pomohlo k lepším výsledkům, práce je ve skupině rychleji hotová,

naučili jsme se nové věci (např. v IKT), viděli jsme určité problémy v podporovali se, dobrý tým = dobrý výsledek, mohli jsme si poradit a to

než normální výuka, přínos zkušeností, zajímavější než běžná výuka, mezi sebou a spolupracovat, všichni jsme se vzájemně doplňovali a

čil jsem se používat získané dovednosti z normální výuky, zábavnější ten se zakomponoval do společné práce, naučili jsme se komunikovat

xi, bude se hodit do života, bavilo mě to, zajímavá forma výuky, nau- všichni spolupracovali a rozdělili si práci, každý měl nějaký názor a

dobré, oživující, zajímavé, přínos nových informací, odzkoušení v pra- ve skupinách se pracuje lépe, dokázali jsme se na všem domluvit,

Jaký je Tvůj názor na projektovou výuku kterou jsi absolvoval?

8.

Neutrální

Pozitiva

Text otázky

č.

Otázky otevřené:

Následující tabulka obsahuje vyhodnocení otevřených otázek. Jedná se buď o autentické odpovědi, nebo výtah zpracovatele dotazníků z častěji se opakujících odpovědí nebo méně jasných
formulací.
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Negativa

Neutrální

Pozitiva

Text otázky

č.

pochopil jsem více věci z personalistiky, vysvětlení přímo
z praxe bylo lepší na pochopení, zjistil jsem, jak by mělo
vypadat výběrové řízení a jaké jsou požadavky, dozvěděl
jsem se důležité informace pro splnění projektu, vysvětle-

byli prátelštějsí, uvolněnějsí, než v běžné výuce, ochotní nám pomoci, poradit, byli vlídnější, tr-

pělivější, nebyli tak vážní, snažili se vysvětlit úkoly a pomoci s problémy, více se starají, zajíma-

jí, lépe vysvětlovali učivo, více se věnovali individuálně, větší vnímavost vůči žákům, chovali se k

nám jako k rovnocenným spolupracovníkům

nezaznamenal jsem žádné změny

praxe (zaměstnavatele)?

nic potřebného

přednáška byla nezajímavá a zdlouhavá, nepřineslo mi to

nic si nepamatuji

jen informace k plnění úkolů, jinak nic, nezaujako mě to,

pomohlo mi to pro prezentaci

mě, nový pohled na věc, pomohlo mi to při řešení úkolů,

to chodí ve firmě, nové informace o firmě, exkurze ve fir-

mu, výroby a práci ředitele, dokážu si lépe představit jak

se nedostavil, cenné informace, možnost prohlédnou si fir-

lepší představu jak vypadá v reálném zaměstnání, žádný

ní přímo z praxe je přínosnější než z výuky, udělal jsem si

Co Ti při projektové výuce přinesly názory odborníka z

jaké?

11.

Zaznamenal jsi v roli učitelů při projektové výuce nějaké změny? Jestliže ano, napiš, konkrétně

10.

III.

Odpovědi žáků třetích ročníků (zúčastnilo se 19 tříd, 503 žáků)
Otázky uzavřené:

III. ročník
Otázka č.

Text otázky

ANO

NE

NEVÍM

Počet

%

Počet

%

Počet

%

1.

Zaujala tě projektová
výuka a řešení projektových úkolů?

348

69,18

104

20,68

51

10,14

2.

Připadala ti projektová výuka zajimavější,
něž běžná výuka?

342

68

117

23,26

44

8,74

3.

Jsou podle tebe v
projektové výuce mezi
sebou provázané jednotlivé předměty?

461

91,65

27

5,37

15

2,98

4.

Myslíš si, že praktické
zkušenosti z projektové výuky budou pro
tvůj další život přínosné?

319

63,42

64

12,72

120

23,86

5.

Připada ti forma projektové výuky srozumitelnější než běžná
výuka?

145

28,83

234

46,52

124

24,65

6.

Myslíš si, že by měla
být projektová výuka
zařazena do běžné
výuky?

264

52,48

145

28,83

94

18,69

Otázka škálová (otázka č. 2):
Na stupnici od 0 do 10 vyber, jak moc obtížné ti přišlo plnění projektových úkolů
(0 – vůbec se mi nezdálo obtížné, 10 – nejvíc obtížné)
Škála

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Odpovědi %

0,0

1,2

2,3

7,7

8,3

32,7

16,3

16,3

10,5

3,1

1,6
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nic mi to nepřineslo, moc mě to nezaujalo, jen obohacení běžné výuky , zajímavě vymyšlená, ale podávaná příliš hekticky, ze začátku mě moc nezaujala, ale nakonec to bylo docela zajímavé, volnější forma výuky

někdy to nebylo příjemné - náročné na psychiku, občas docela náročné,
málo času a informací, velká zátěž, potřeba více času, mohlo to být srozumitelnější, špatná organizace časů - změny v projektu se ohlašovaly na
poslední chvíli, kvůli rozruchu jsme se méně soustředili, nebylo to promyšlené a domyšlené detaily, zadáním jsem nerozuměl, úkoly byly těžké, čekal jsem více naší vlastní práce a ne jen plnit úkoly jako cvičená opice, jako
nápad výborné, ale realizace mě zklamala, některé úkoly mě nebavily, nespokojenost s technikou, velmi stresující

Neutrální

Negativa

Výsledky hodnocení a evaluace zavádění projektové výuky
jjsem introvert - nemám rád práci ve skupinách, o to více, když jsem nemohl pracovat se svými kamarády, skupiny by měly mít méně členů, tak
pracoval jen někdo (3 lidé), problém je, pokud je ve skupině více vůdčích typů a ti chtějí, aby bylo po jejich, když byl někdo nervózní přeneslo se to i na ostatní, někdy vznikaly hádky kvůli rozdělení práce, někdy
těžká domluva, každý měl jiný názor, bylo těžké se sjednotit, někdy trochu napjatá atmosféra, někdo se nezapojí a jen kritizuje chyby ostatních,
teamleader nezvládl svouji práci, hrozí neshody a hádky, bylo to stresující - ve skupině jsme se hádali, nemám rád práci ve skupinách, protože
se nemohu na většinu spolehnout, nespravedlivé že byla skupina po 6-ti
a druhá po 4-ech

práce ve skupinách je dobrá jen když spolupracují všichni, pokud ne, tak
je to docela složité, výkon skupiny ovlivňují jednotliví členové - pokud
jsou pracovití a kreativní, jde jim práce lépe, pokud skupinu tvoří líní
jednotlivci, je jedodušší, když pracují samostatně, vznikaly nové nápady, skupina musí být dobře sestavena a výsledek je dobrý, je lepší když
lidé v týmu jsou přátelé, ukázaly se předpoklady žáků - buď se stát lídry
nebo se jen nechat vést, měli jsme dobrou skupinu až na 1 člověka, který to kazil, je dobré, když skupina má vhodně zvoleného leadera, pak jde
práce lépe, pokud je skupina rozdělena spravedlivě, někdy jsme se hádali, musíme spolupracovat, i když si všichni úplně nerozumíme

všichni jsme si radili a pomáhali, řešení úkolů šlo lépe, více jsme se vzájemně poznali, naučilo nás to spolupracovat a dělat kompromisy, naučili jsme se pracovat v týmech - vhodně rozdělit práci a věřit si navzájem,
práce se rozdělila a byla dříve hotová, každý přispěl něčím užitečným,
každý si našel ten svůj úkol ve kterém vynikal a navzájem jsme se doplňovali, pozitivní a učí nás trpělivosti, sám bych úkoly nezvládl, když někdo něco nevěděl, věděl to ten druhý, rozvíjelo toleranci, každý si udělá jen svou část a nikdo nemusí dělat všechny úkoly sám, úkoly a práce
byly rovnomerně rozloženy, práce ve skupinách zlepšuje kolektiv, donutí člověka nespoléhat jen sám na sebe, ale i na celý tým, učíme se pracovat v kolektivu - poslouchat cizí názory, nehádat se, mluvit o problému,
lepší, než individuální práce, úspěšné - každý vynikal v něčem jiném, navzájem jsme si pomáhali, bylo to důležité, protože v zaměstnání budeme
muset pracovat v týmu, naučili jsme se rozdělit si práci

zaujala mě více než běžná výuka, přínosná, mohli jsme si otestovat své
znalosti a naučit nové věci, vyzkoušeli jsme si praxi nanečisto, zajímavější a zábavnější než běžná výuka, připomněli jsme si věci, které jsme se učili
v přechozích ročnících, naučili jsme se praktické dovednosti, tato praxe je
lepší než se něco učit zpaměti, protože si to lépe zapamatujeme, dobrá zkušenost do života, využili jsme anglický jazyk i jinak, než v hodinách, „škola hrou“, zkusili jsme si jak jsme schopni využívat nové odborné znalosti
v praxi, skvělý nápad jak se připravit na budoucí povolání, možnost získat certifikát, dobré pro zvýšení úrovně znalostí, velice zajímavá, pochytili
jsme více informací než ve výuce, naučili jsme se více při práci využívat PC
a internet, velmi kladný - trochu jiný pohled na předměty a jejich využití v
praxi, program Power Point, předměty jsou mezi sebou provázané, efektivnější než běžná výuka, více se přibližovala praxi, oproti teorii v běžné
výuce, nové zkušenosti, dobrá zkušenost jaké je to v zaměstnání, přínosná,
ukázala nám jak se dělá účetnictví a právo v praxi

Pozitiva

Jaký je Tvůj názor na práci ve skupinách při řešení projektovýžch

9.
úkolů?

Jaký je Tvůj názor na projektovou výuku kterou jsi absolvoval?

8.

otázky

Text

č.

Otázky otevřené:

Následující tabulka obsahuje vyhodnocení otevřených otázek. Jedná se buď o autentické odpovědi, nebo výtah zpracovatele dotazníků z častěji se opakujících odpovědí nebo méně jasných
formulací.
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11.

ne, žádnou změnu jsem nezaznamenal, ani ne - poradili nám jako vždy, když jsme potřebovali

občas byli proti některým lidem trochu zaujatí, některým lidem v týmu nadržovali, jen rozdali úkoly, kterým nikdo nerozuměl a potom kritizovali, občas po nás řvali, byli nervózní a zmatení, pravděpodobně to pro ně bylo namáhavé, byli občas naštvaní, více na nás tlačili, vypadali důležitjěší než obvykle, někteří mě velmi zklamali
svým chováním

Negativa

byli vstřícnější, ochotnější, přátelštější, milejší, více nám pomáhali pokud jsme to potřebovali, otevřenější k rozhovorům, lepší vztahy a atmosféra, bylo vidět, že je to bavilo více než běžná výuka, vše srozumitelně vysvětlili a poskytli hodnotné rady, nechali nám větší prostor, abychom se sami předvedli a ukázali svou kreativitu, super,
soucítili s námi, dokázali se vcítit do naší situace, když bylo potřeba vždy stáli na naší
straně

připadali mi moc kritičtí, někdy nás hodnotili možná až moc přísně, že to co se učíme ve škole v praxi vůbec nevyužijeme, měli jsme možnost bavit se jen se zaměstnanci a ne zaměstnavateli, vůbec nic, působil velmi arogantně, nafoukaně, povyšoval se, ponižoval nás, byl nepříjemný, měl nevhodné poznámky, byl zbytečně
agresivní, zaujatý

jen informacemoc se nevyjadřovali, neměli k tomu žádné argumenty, nic, že si nemáme stěžovat na nedostatek času, protože v zaměstnání budeme neustále pracovat pod tlakem

poradili co dělat lépe a co v některých situacích nedělat vůbec, zajímavé poznatky z praxe, jsem rád, že nám řekli jaké chyby děláme a jak se jich vyvarovat, velmi
poučné rady do života, našli chyby v projektových úkolech, které ani učitelé nezaznamenali a upozornili nás na to, v mnoha věcem pomohli a poradili, vypíchli co
děláme dobře a pochválili nás za to, rady do budoucna, kritika prezentace - příště se budeme více snažit, poradili jak pokračovat v mé práci, odborné rady, že teorie není stejná jako praxe, reálnější pohled na řešení úkolů, rady do života, upozornili na důležité věci, které nebyly na internetu, že je důležité znát světový jazyk
a dané firmě se přizpůsobit, zaujalo mě jak jsou dnes firmy propojeny s celým světem, motivoval mě učit se a cestovat, pochválili nás ale i upozornili na nedostatky ve výuce, rady a zajímavosti do života, jiný náhled na život a školu, co dělat při
příští prezentaci, že to není zbytečné a pomůže mi to, díky pochvale odborníka větší sebevědomí a chuť do dalších projektů, srovanli nám výuku (teorii) s praxí, ukázali nám jak to může vypadat při řízení podniku

Zaznamenal jsi v roli učitelů při projektové výuce nějaké změny? Jestliže ano, napiš,
Co Ti při projektové výuce přinesly názory odborníka z praxe (zaměstnavatele)?
konkrétně jaké?

10.

Neutrální

Pozitiva

Text otázky

č.

IV.

Odpovědi žáků čtvrtých ročníků (zúčastnilo se 10 tříd, 212 žáků)
Otázky uzavřené:

III. ročník
Otázka č.

Text otázky

ANO

NE

NEVÍM

Počet

%

Počet

%

Počet

%

1.

Zaujala tě projektová
výuka a řešení projektových úkolů?

119

56,13

81

38,21

12

5,66

2.

Připadala ti projektová výuka zajimavější,
něž běžná výuka?

120

56,6

74

37,91

18

8,49

3.

Jsou podle tebe v
projektové výuce mezi
sebou provázané jednotlivé předměty?

186

87,74

19

8,96

7

3,3

4.

Myslíš si, že praktické
zkušenosti z projektové výuky budou pro
tvůj další život přínosné?

113

53,3

51

24,06

48

22,64

5.

Připada ti forma projektové výuky srozumitelnější než běžná
výuka?

48

22,64

133

62,74

31

14,62

6.

Myslíš si, že by měla
být projektová výuka
zařazena do běžné
výuky?

95

44,81

70

33,02

47

22,17

Otázka škálová (otázka č. 2):
Na stupnici od 0 do 10 vyber, jak moc obtížné ti přišlo plnění projektových úkolů
(0 – vůbec se mi nezdálo obtížné, 10 – nejvíc obtížné)
Škála

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Odpovědi %

1,1

1,1

2,3

8,7

6,5

41,2

12,6

13,2

9,7

1,9

1,9
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zpestření běžné výuky, dokázal jsem propojit informace z teorie s informacemi z praxe, získání praktických zkušeností, oživení běžné výuky, bylo
to zajímavé, byli jsme schopni si při ní zapamatovat více věcí, naučili jsme
se jak spolupracovat, řídit skupinu, přijímat úkoly, bylo dobré vyzkoušet
si teorii v praxi, inovace výuky, dozvěděl jsem se nové věci, mohli jsme si
poznatky z hodin vyzkoušet i prakticky, něco nového, zpestření běžné výuky, zkušenosti do budoucího zaměstnání, mohli jsme si vyzkoušet řešit problémy, které by nastaly v praxi, přínos pro komunikaci mezi námi a nové
znalosti, zábavná forma, vyzkoušeli jsme si, že se musí v běžném životě
rychle reagovat a pracovat rychle, zpestření, něčím nové, líbilo se, zajímavé, zábavná forma, vzpomínalo se na učivo předešlýh ročníků, lépe si zapamatuji probíranou látku, více jsem se soustředil než v běžných hodinách

kdyby bylo více času, bylo by to lepší, někdy zajímavé a někdy spíše ztráta
času, odreagování, v celku to šlo

nic mi to nedalo, špatné načasování - den před praktickou maturitou, velmi chaotická, bezvýznamná, ztráta času, nelíbilo se mi to, některé údaje v
zadání chyběly, zadání nebylo dostatečně jasné, málo času, zadání bylo
nesrozumitelné a neúplné, chyběly informace, těžké úkoly, špatná organizace, hodně papírování - nejdířve ručně, potom do wordu a nakonec zpracovat do prezentace, spousta času zabralo vypisování formulářů, více než
samotné řešení úkolů, museli jsme si sami vyhledávat jak formuláře vyplnit, s odborným dozorem a lepší pomocí by to šlo lépe, měla by obsahovat
více informovanosti, chaos, bezmoc, stres, málo času, docela těžké, časově náročné, projektovou výuku ANO, ale podanou jinou formou, ze začátku trochu složité a náročné

Neutrální

Negativa

Jaký je Tvůj názor na projektovou výuku kterou jsi absolvoval?

8.

Pozitiva

otázky

Text

č.

raději pracuji sám, neměli jsme dostatek času, abychom se mohli všichni sejít a řešit úkoly společně, celá skupina se nezařadila, špatná domluva, nezapojili se všichni členové skupiny a nebyli za to potrestáni, více konfliktů, nemožná spolupráce, protože nikdo z nás nevěděl co má dělat, ocenil
bych větší skupinky - min. 6 lidí, všichni ve stresu, hodně lidem to asi nevyhovovalo, proto se nedostavili, někteří pracovali méně, některé skupiny se
nemohly dohodnout, dělba práce nefungovala, obtížná spolupráce, vždy se
najde někdo, kdo nepracuje a ulívá se, velmi chaotické, protože úkol chtěl
každý pojat podle svého a musel se zvolit kompromis, bylo obtížné naučit se
s někým spolupracovat

záleží s kým je člověk ve skupině, bylo by to přínosné, kdyby každý věděl
co má dělat, záleží na složení skupiny, více mi vyhovuje práce jednotlivce, 6 členů ve skupině bylo moc, vyhovovala by mi práce ve skupině 2-3 členů, pokud pracuje celá skupina, tak dobré, záleží na tom, jaký je tým, v některých skupinách se lidé více sblížili, v některých se naopak neshodli, moje
skupina průměrná, ostatní super

všichni se zapojili, dobrá spolupráce, více hlav více ví, přínosné, vzájemně jsme se doplňovali, všichni jsme si pomáhali, každý byl nějakým přínosem, naučili jsme se pracovat v týmu, všichni se snažili spolupracovat, mohli jsme si poradit, každý dělal co uměl, dokázali jsme se sehrát, každý ví něco
a společně všechno, získali jsme schopnost vzájemně spolupracovat, komunikovat mezi sebou, rozdělit si mezi sebou práci, kdybych měl úkol vypracovat sám, nezvládl bych to, pomáhali jsme si, každý řekl svůj názor a poté
se vybral ten nejlepší, projekt se tak řešil rychleji a snadněji, naučili jsme
se dělat kompromisy, kolektivní myšlení, naučili jsme se řešit problémy ve
více lidech, naučili jsme se prosazovat svůj názor, víc hlav víc ví, práce je
tak rychlejší, jednodušší, zdokonalili jsme se ve vzájemné komunikaci, zlepší se organizační schopnosti, dobrá spolupráce, byli jsme sehraní, když se
sejde dobrý tým, práce je jednodušší, efektivní práce, členové týmu si dobře rozuměli, řešili jsme kolektivně chyby, kreativní řešení, zábavnější a lehčí

Jaký je Tvůj názor na práci ve skupinách při řešení projektovýžch úkolů?

9.

Otázky otevřené:

Následující tabulka obsahuje vyhodnocení otevřených otázek. Jedná se buď o autentické odpovědi, nebo výtah zpracovatele dotazníků z častěji se opakujících odpovědí nebo méně jasných
formulací.
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10.

Zaznamenal jsi v roli učitelů při projektové výuce nějaké změny? Jestliže ano, napiš,
konkrétně jaké?

více pomáhali, byli vstřícnější, ochotnější, byli hodnější, rádi nám pomohli, byli přívětivější při vysvětlování problémů, dávali nám více prostoru, nechali nás pracovat
samostatně, věnovali se každému zvlášť

ne, žádné jsem nezaznamenal

byli více nervózní, nezvládali, nestíhali, časový pres, věnovali se nám méně, nechali
nás v tom, abychom se s tím poprali sami, učitelé mezi sebou špatně spolupracovali ztrácel jsem se v papírech, v některých případech byli nervóznější

č.

Text otázky

Pozitiva

Neutrální

Negativa

nic mi to nepřineslo, pouze obecné informace

žádný se nedostavil, nové poznatky jak to chodí ve firmě, uvědomění si důležitosti správného papírování, schopnost řešit úkoly a odborné termíny, jak
správně prezentovat řed lidmi, vidím, jak se jednotlivé znalosti v praxi uplatňují, nové znalosti, pomohlo nám to, rady, pomohli nám při zpracoání úkolů,
každodenní praxe, která se bude hodit do budoucna

Co Ti při projektové výuce přinesly názory odborníka z praxe (zaměstnavatele)?

11.

Zhodnocení dotazníkového průzkumu žáků
Výuka na všech stupních studenty zaujala, bylo pochopeno vzájemné propojení předmětů a vědomostí nejen v rámci ročníku, ale i z předešlého studia včetně provázaností na praxi. Studenti tak pochopili,
že předměty nejsou oddělené vědní disciplíny, že poznatky z jednoho předmětu mají svůj význam pro
předmět jiný včetně praktického využití komplexně nabytých vědomostí. Dalším důležitým efektem
je lepší pochopení významu studia, kdy se nejedná o snahu získat pouze osvědčení, ale zejména své
znalosti uplatnit v praxi v rámci následného pracovního zařazení. Tím dostává pro studenty studium
jiný rozměr a význam. V tomto jim může napomoci i vydávaný dodatek o práci na praktických projektových úkolech k vysvědčení, který představuje výhodu na trhu práce zejména při hledání prvního
zaměstnání.
V rámci škálové otázky na obtížnost ponejvíce studenti obtížnost hodnotili jako středně obtížnou až
více než středně obtížnou (viz graf níže). Což je u nové formy výuky velmi dobrý výsledek a naznačuje
kvalitní práci pedagogů a realizačního týmu včetně vhodně zvolených témat a náročnosti projektových úkolů. Naproti tomu se v otevřeních otázkách objevují témata jako málo času, nejasné zadání,
přílišná obtížnost. Týmová práce tvořila velké a rozmanité téma a dala studentům jedinečnou možnost této zkušenosti se vším, co práce v týmu přináší. Kladné odpovědi a osobní benefity co do počtu
ve všech tématech jasně převažovali.

Průměrné hodnocení obtížnosti všech ročníků
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Otevřené otázky poskytly mnoho postřehů, osobních sdělení a benefitů, kdy velkým tématem byla týmová práce a vyrovnanost nasazení a výkonů jednotlivých členů týmů. Nejrozsáhlejší byly informace
žáků třetích ročníků a příjemné bylo veskrze kladné hodnocení přístupu pedagogů a získané informace včetně zpětné vazby od kooperujících odborníků z praxe. Současně studenti mnohdy zmiňovali,
že praktická zkušenost podpořená setkáním s lidmi z praxe jim poskytla reálnější náhled na život
v pracovním procesu.
Jisté rozdíly v hodnocení ze strany žáků bylo patrné v závislosti na ročníku a tím i věku studentů
a jejich vědomostech, zkušenostech a v neposlední řadě sebevědomí.

Výsledky hodnocení a evaluace zavádění projektové výuky
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Další informace z dotazníkového šetření
Nejen ze žákovských dotazníků se dle předpokladů ukázalo, že výběr a kvalita pedagoga má zásadní
vliv na úspěch tohoto typu výuky a nejen tohoto a může být dobrým zdrojem informací ředitelům
škol pro další práci s lidskými zdroji v rámci své organizace. Zavádění takto komplexní a nové formy
výuky klade nové nároky na přípravu pedagogů, kde se průkazně projeví jejich invence, ochota a komunikační schopnosti včetně opravdového zájmu o seberozvoj. Kvalita jednotlivých týmů zapojených
pedagogů se také hmatatelně projevila v hodnoceních respondentů našeho dotazníkového šetření.
Lépe fungující týmy pedagogů následně vykazovaly i lepší výsledky v dotazníkovém šetření.
Dotazníkové šetření se ukázalo jako vhodně zvolené a maximálně přínosné jak pro potvrzení počátečních hypotéz a cílů projektu, tak i pro upřesnění některých vnímaných faktů realizačním týmem.
Rovněž poskytlo cennou zpětnou vazbu. Z kladných i záporných hodnocení v rámci pilotáže projektu,
jsme formulovali desatero doporučení.    
A na závěr doporučení …
Na základě analýzy dotazníkového šetření a zkušeností z pilotáže projektu realizační tým zformulovat
následujících deset důležitých doporučení k zavádění projektové výuky:
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1.

Výběr kvalitního týmu pedagogů – v rámci zavádění projektové výuky je třeba vybrat
opravdu schopné a ochotné pedagogy připravené se dále vzdělávat a pracovat na svém
osobním rozvoji, schopné vzájemné kooperace a komunikace s vrozenou empatií z důvodu nastavení přiměřenosti projektových úkolů a vnímání průběhu realizace projektů
jednotlivci a skupinami žáků. Rovněž je důležitý partnerský a vstřícný postoj ke studentům.

2.

Je nezbytné projektové úkoly a celý princip projektové výuky prezentovat žákům s maximální pečlivostí tak, aby žáci pracovali skutečně jen na projektových úkolech a nemuseli
tápat v zadání, co je po nich vlastně požadováno, jaký to má smysl a cíl. Celý průběh
předávání informací a realizace projektového vyučování je nezbytné důkladně sledovat
a řídit (facilitovat) tak, aby byla zabezpečena optimální samostatnost studentů se zachováním vysoké míry srozumitelnosti. Právě v rozsáhlosti a transcendeci je obtížnější
zachovat srozumitelnost a strukturovanost.

3.

Odzkoušet si své projektové úkoly – je nadmíru důležité, aby si pedagogové připravované projektové úkoly skutečně zkusili sami vypracovat v roli žáků, ideálně mezi sebou, tak aby bylo možné provést korekce v rámci srozumitelnosti zadání, časové dotace,
přiměřenosti a náročnosti. Tímto je možné předejít spoustě zbytečných komplikací v
realizační fázi.

4.

Vhodně zvolit obtížnost a přiměřenost ke znalostem jednotlivých ročníků. Jednodušší a
kvalitně připravený projekt poskytne studentům dosažitelný pocit úspěchu a smysluplnější vnímání něčeho nového.

5.

Správně volit časovou dotaci a brát v potaz možnosti studentů čtvrtých ročníků v době
blížící se maturitní zkoušce.

6.

Ohlídat si skupinovou práci a vyzdvihnout lídry týmů. Mít na paměti individuality studentů, kdy se budou ve třídě vyskytovat čistě individualisté pro které je práce v týmech
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náročná a možná i nepříjemná až po vyloženě týmové hráče, kterým práce ve skupinách
maximálně vyhovuje. Tomu sekundují ti, kteří se vezou na vlně týmové práce, zkrátka
vše jako v reálném pracovním týmu. Ovšem ve věku studentů středních škol je senzitivita na spravedlnost a křivdu na podstatně vyšší úrovni než u vyzrálých osobností. Proto je
třeba si skupinovou práci ohlídat, protože její dopady se mohou promítnout do třídních
vztahů i mimo projekt. Časté vyjadřování se studentů k tématu skupinové práce je důkazem toho, že je to téma velmi živé ať už v kladné či záporné rovině. Ale právě reálná
zkušenost týmové práce na opravdových praktických úkolech z propojení
více předmětů je frontální výukou nepřenositelná.

7.

Pro postup nejen v komplexnějších projektových úkolech a jejich zadávání je třeba mít
na paměti Bloomovu taxonomii kognitivních cílů, která žákům usnadní orientaci a samostatnou práci a pomůže minimalizovat pocity chaosu.

8.

Zabezpečit aktuálnost a reálnost projektových úkolů včetně kvalitně připravených materiálů – je třeba počítat se změnou legislativy a projektové úkoly volit tak, aby jejich
zadání co nejvíce korespondovalo s realitou z praxe. Nereálný úkol může u studentů
vzbudit pocit zmaru, nesmyslnosti a nekompetentnosti pedagoga. Rovněž nekvalitně
připravené podklady mohou zbytečně zkomplikovat jinak dobře připravený projekt.

9.

Dát studentům dostatečný prostor k seberealizaci a prezentaci s přiměřenou mírou vedení. Třídní workshop o projektu může zprostředkovat cennou výměnu informací, postřehů a pocitů všem zúčastněným.

10.

Zabezpečit kvalitní partnery projektu - role spolupracujících firem a jejich zástupců je
rovněž velmi důležitá, protože schopný odborník z praxe svými zkušenostmi a informacemi, které se v knihách obvykle nedočtěme, dá projektu cenné informace a podstatně
vyšší kredit v očích studentů. Zde je také velmi důležitá kooperace pedagogů tak, aby
pedagogové a praktici neposkytovali zásadně rozdílné informace. Možný drobný nesoulad teorie s praxí je vhodné předem ošetřit prostou informací studentům, že tato situace
může nastat a z jakého důvodu.

Závěrem lze konstatovat, že dle dotazníkového průzkumu projekt Ekonom naplnil
své cíle a úspěšně se podařilo realizovat pilotní zavedení projektové výuky na všech
zapojených školách. Studentům se podařilo pochopit a pedagogům zprostředkovat
propojení předmětů včetně praktické aplikace, kdy osvojované vědomosti získali na
ucelenosti a smyslu pro praktický pracovní život. Současně zkušenosti z týmové práce na opravdových praktických úkolech s propojením znalostí z více předmětů byla
důležitou a zásadní zkušeností pro všechny studenty, frontální výukou nepřenositelné. Příjemným benefitem pro studenty je i osvědčení k vysvědčení o účasti na reálných projektových úkolech. Školy zavedením projektové výuky získávají vyšší prestiž
a konkurenceschopnost díky nové formě výuky s kvalitnější přípravou svých absolventů pro trh práce.

Výsledky hodnocení a evaluace zavádění projektové výuky
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6.

Společný projekt „Výběrové řízení hrou“

V této kapitole metodické příručky Vám podrobně představíme jeden společný projekt, který v rámci
projektu vypracoval tým pedagogů Obchodní akademie v Olomouci. Tento společný projekt byl velmi
kladně hodnocen lektory, zástupci zaměstnavatelů, ale především žáky v průběhu pilotního testování
projektové výuky na této škole.
Společný projekt je určený pro žáky 3. ročníku studijního oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie. Co
do rozsahu, řadí se tento společný projekt mezi menší projekty. Jsou zcela ideální pro pedagogy, kteří
jsou s projektovou výukou na začátku.  Společný projekt tvoří 4 projektové úkoly z předmětů ekonomika, anglický jazyk, písemná a elektronická komunikace, informační a komunikační technologie:

II Projektový úkol č. 1 Výběrové řízení – zadání pravidel hry (EKO)
II Projektový úkol č. 2 Vyplňte test z anglického jazyka (ANJ)
II Projektový úkol č. 3 Napište Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení (PEK)
II Projektový úkol č. 4 Vytvořte šablonu pro rozhodnutí o výsledku výběrového
řízení (IKT)
Cílem společného projektu je seznámit žáky s možným postupem firmy při výběru vhodného zaměstnance. Umožnit žákům vyzkoušet si role zaměstnavatelů a uchazečů o zaměstnání ve výběrovém řízení formou ekonomické hry. Projekt využívá dramatizace výběrového řízení na pozici realitního makléře v imaginární společnosti OAOL REALITY, s.r.o., Olomouc, tř. Spojenců 16A/1227 (adresa školy).
Jednotlivé metodické učební plány společného projektu a projektových úkolů jsou zpracovány velmi
podrobně a postupně Vás provedou přípravou, realizací i vyhodnocením celého projektového dne.
Nyní se seznámíme se všemi částmi společného projektu stejně jako v databázi všech společných
projektů na přiloženém CD nebo na webovém portálu projektu www.projektekonom.cz.   Ve stejné
struktuře jsou zpracovány všechny společné projekty a projektové úkoly.

6.1. Osnova metodiky společného projektu
Jako první se musíte seznámit s osnovou metodiky společného projektu. Tento dokument Vám odpoví na všechny nejdůležitější otázky, které jsou pro Vás důležité při rozhodnutí, zda tento společný
projekt je pro Vaši pedagogickou praxi zajímavý a zda jej můžete zařadit do přímé výuky na Vaší
škole. Dozvíte se pro jaký ročník příslušného studijního oboru je společný projekt nejvhodnější, co je
hlavním cílem celého společného projektu, na kolik projektových úkolů je rozdělen a především, které
předměty jsou do společného projektu zařazeny.
Všechny vypracované metodiky společných projektů a projektových úkolů mají ponechánu jasnou
identifikaci školy, na jejíž půdě vznikl a kdo se na zpracování a následném testování podílel.
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Společný projekt „Výběrové řízení hrou“

Název školy:

Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11

Název společného projektu:

Výběrové řízení hrou

Téma společného projektu:

Personální činnosti podniku (hospodaření s lidskými zdroji)

Určeno pro studijní obor:

63-41-M/02 Obchodní akademie

Určeno pro ročník/pololetí:

3. ročník

Hlavní cíl projektu:

Cílem samostatného projektu OA Olomouc je prohlubování znalostí a
zvyšování úrovně odborných znalostí v rámci personálních činností
podniku, které mají zajistit dostatek kvalifikovaných pracovních sil
potřebných ke splnění plánovaných podnikových úkolů. Projektové
vyučování je zaměřené především na vzdělávání žáků v manažerských dovednostech určených pro vedoucí pracovníky podniku. Tento způsob vzdělávání zajisté povede k efektivnímu využívání získaných znalostí a kompetencí žáků v praxi i soukromém životě.
Dokumentace potřebná k realizaci výběru zaměstnance do
pracovního poměru: (všechna nejsou vytvářena v rámci SP, ale
bude použita při hře)
Dokumenty předkládané k realizaci výběrového řízení:
IKT:
PEK:
ANJ:

Výstup společného projektu:

EKO:

prezentace prodávaného bytu,
prezentace prodávaného domu,
prezentace nebytového prostoru (kanceláře) k pronájmu,
životopis – europass,
motivační dopis,
překladu životopisu (CV),
překladu motivačního dopisu (covering letter, letter of
application),
anglického komentáře k prezentaci prodávaného bytu,
anglického komentáře k prezentaci prodávaného domu,
anglického komentáře k prezentaci nebytového prostoru,
simulace situace výběrového řízení formou hry,
hodnotící listy.

Dokumenty vytvářené v rámci průběhu projektu:
IKT :
PEK:

EKO:

šablona Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení,
rozhodnutí o výsledku výběrového řízení,
ANJ: žáci budou prokazovat znalosti ANJ formou testu
z anglického jazyka - anglického komentáře k prezentaci
nebytového prostoru (kanceláře) k pronájmu (což jsou
součásti výběrového řízení),
simulace situace výběrového řízení formou hry,
hodnotící listy,
formou ekonomické hry umožníme žákům simulaci,
výběru zaměstnanců: pohovor, výběrové řízení a další,
možnosti zažít situaci v pozici uchazeče o zaměstnání nebo
zaměstnavatele.

Zapojené předměty a jejich rozdělení na projektové úkoly
Projektový úkol č. 1 – Výběrové řízení – zadání pravidel hry

EKO

Projektový úkol č. 2 – Vyplňte test z anglického jazyka

ANJ

Projektový úkol č. 3 – Napište Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

PEK

Projektový úkol č. 4 – Vytvořte šablonu pro rozhodnutí o výsledku
výběrového řízení

IKT

Společný projekt „Výběrové řízení hrou“
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Zapojení dalších pedagogů

Vyučující předmětů ekonomika, český jazyk a právo.
V rámci odborné praxe udržujeme kontakty se zaměstnavateli, kteří s námi spolupracují. Zpětná vazba je zajištěna dotazníkem „Hodnocení odborné praxe“, kde se zaměstnavatelé vyjadřují k získaným
znalostem a kompetencím jednotlivých žáků.

Vazby společného projektu mimo
školu

Další vazbou projektu mimo školu je naše spolupráce s personální
agenturou, která poskytne našim žákům potřebné informace z personalistiky formou přednášky na zadaná aktuální témata.
Formou ekonomické hry umožníme žákům simulaci výběru zaměstnanců: pohovor, výběrové řízení a další.
Kritéria hodnocení skupinové práce:
Při interaktivních činnostech žáků bude hodnocen jak výsledný produkt, tak i proces. Proces bude hodnocen ústně a upřednostníme přitom kladnou motivaci žáka a vedeme jej tak k vlastnímu poznání a
sebehodnocení. Hodnocení procesu věnujeme značnou pozornost.
Hodnocení následuje v tomto pořadí:
1. proces hodnotí každá skupina samostatně
2. proces hodnotí každý žák skupiny – vlastní přínos pro skupinu,
co se naučil sám
3. doplňující hodnocení učitele
Výstupy – splnění projektového úkolu hodnotí vyučující, vedoucí skupin, i žáci.

Návrh rozsahu a forem hodnocení

Navrhované metody a formy práce

Způsob zapojení interaktivních
didaktických pomůcek
Jméno a příjmení vedoucího
pracovníka skupiny OA:
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Hodnocení skupinové práce:
Skupinovou práci a práci na projektových úkolech budeme hodnotit
z následujících pohledů:
1. Práce skupiny jako celku hodnotíme:
způsob organizace ve skupině,
rozdělení rolí ve skupině,
míru splnění úkolu,
zvolený postup,
způsob a kvalitu prezentace,
písemné a grafické zpracování.
2. Práce jednotlivce ve skupině:
skupina sama určí, kdo pracoval nejlépe,
vyhodnotí podíl jednotlivců na konečném výsledku.
3. Sebehodnocení žáka v rámci závěrečné prezentace:
Hodnocení: viz hodnotící listy.
Při plnění úkolu jsou žáky využívány následující metody a
formy práce:
Výklad - navazují na texty učebnic, např. Právo pro střední školy (autor Ryska a kolektiv) a dále platné základní právní normy.
Zákoník práce.
Samostatná práce s internetem buď individuální, nebo ve skupinách (vyhledávání informací k zadaným úkolům), vkládání
textů na aktualizované webové stránky.
Samostatná práce spojená s řešením projektových úkolů v rámci
zadaných konkrétní témat nutných ke zdárnému řešení projektových úkolů v rámci jednotlivých předmětů zapojených do projektu a jejich softwarová prezentace.
PC s OS Windows, MS Office, data projektor, počítačová síť, webový
server, cizojazyčný on-line slovník, šablony (vzory), norma ČSN 01
6910 a další vhodné a dostupné pomůcky.
Ing. Hana Lněničková
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Kontakt:

ln@uc.oaol.cz

6. 2. Metodika společného projektu
Název školy:
Název společného
projektu:
Hlavní tematické
zaměření SP:
Hlavní cíl společného
projektu:

Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11
Výběrové řízení hrou
Personální činnosti podniku (hospodaření s lidskými zdroji)
Cílem společného projektu je seznámit žáky s možným postupem firmy
při výběru vhodného zaměstnance. Umožnit tím žákům vyzkoušet si role
zaměstnavatelů a uchazečů o zaměstnání ve výběrovém řízení formou
ekonomické hry.
Seznámit žáky s metodologií výběrového řízení tak, aby žák uměl objasnit
mezipředmětové vazby zapojených předmětů do projektu, obhájit svůj názor na
řešenou problematiku v projektu, správně pojmenovat a definovat jednotlivé
činnosti spojené s řešením projektu a orientoval se v odborné terminologii.
Naučit žáky, v souladu s hlavním tématickým zaměřením společného projektu
v jednotlivých předmětech zapojených do projektu, základním personálním
dovednostem:
●● Vhodně vystupovat v rámci výběrového řízení.
●● Umět použít dokumenty potřebné k přijetí zaměstnance do pracovního
poměru - osobní dotazník, motivační dopis, životopis.
●● Z pozice zaměstnavatele vybrat v rámci výběrového řízení vhodného zaměstnance.
●● Z pozice uchazeče o zaměstnání v rámci výběrového řízení se vhodně prezentovat : uspět v testu z ANJ, prezentovat v českém i anglickém jazyce
prodej objektů nabízených realitní kanceláří za pomocí prezentací vytvořených v PW, pohotově odpovídat na pokládané otázky… .
●● V souladu s platnými normami vytvořit potřebné dokumenty: rozhodnutí
o výsledku výběrového řízení.

Dílčí cíle společného
projektu:

Procvičit s žáky práci ve skupinách s cílem dosáhnout, aby aktivně spolupracovali,
motivovali a povzbuzovali ostatní k další práci na plnění projektových
úkolů, kooperovali s ostatními na jejich činnostech, zvládli základní pravidla
profesionální komunikace při práci ve skupině. Aby byli schopni přijmout a
akceptovat většinová rozhodnutí, přijmout přidělené role a úkoly. Aby byli schopni
podpořit i jinou skupinu při činnosti na společném úkolu a zvládli komunikaci
s určenými osobami především s externími hodnotiteli.
Upevnit komunikační dovednosti – aby žák uměl popsat, obhájit a zhodnotit svůj
osobní přínos při skupinové práci na jednotlivých projektových úkolech, uměl
vysvětlit a obhájit nutnost splnění svého úkolu do celé struktury projektu, byl žák
schopen prosadit svůj názor a návrh na řešené téma, aby uměl vysvětlit nejen
externím hodnotitelům svůj záměr a význam použitého pracovního postupu při
plnění svého projektového úkolu.
Seznámit žáky s možnostmi řešení problémů: žák umí podle připraveného
strukturovaného scénáře zpracovat a zahrát přidělenou roli v inscenaci, je schopen
zachytit a zaznamenat průběh diskuze a pracovní komunikace a zpracovat
hodnocení, je schopen demonstrovat na příkladech mezipředmětové vazby
daného projektového úkolu; umí vytvořit prezentaci, hodnotící list k zadanému
projektovému úkolu, umí roztřídit materiály získané v průběhu realizace dané
etapy projektu podle kvality, obsahu, významnosti pro další průběh projektu, je
schopen objektivně zhodnotit svůj podíl na výsledcích pracovní skupiny. Nebojí se
samostatně pracovat na náročnějších zadaných úkolech, je schopen splnit zadaný
úkol a stanovené cíle.
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Typ projektu:

Kombinovaný, školní, skupinový, krátkodobý, integrující dva a více učebních
předmětů, k získání poznatků, pro opakování, aplikační, snažící se vtělit myšlenku
či plán do vnější formy, usilující o řešení problému, vedoucí k získání manažerských
dovedností v oblasti personální práce, formou projektového dne.

Určeno pro studijní
obor:

63-41-M/02 Obchodní akademie

Ročník:

3. ročník

Předměty zařazené do projektu:

Rozdělení na jednotlivé projektové úkoly:

Projektový úkol č. 1 – Výběrové řízení – zadání pravidel hry

EKO

Projektový úkol č. 2 – Vyplňte test z anglického jazyka

ANJ

Projektový úkol č. 3 – Napište Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

PEK

Projektový úkol č. 4 – Vytvořte šablonu pro rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

IKT

Seznam zapojených metodiků podle předmětů:

Kontakt:

IKT - Ing. Ivana Černá

ce@uc.oaol.cz 776 224 280

PEK - Mgr. Zuzana Kupková

kp@uc.oaol.cz 776 702 081

ANJ - Mgr. Michaela Vyskočilová

vy@uc.oaol.cz 605 412 909

EKO - Ing. Hana Lněničková

ln@uc.oaol.cz 606 283 394
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Podrobný popis společného projektu (zadání):
Výběrové řízení hrou - základní údaje o zaměstnavateli a možném uchazeči
Zaměstnavatel:
OAOL REALITY, s. r. o., Olomouc, tř. Spojenců 16A /1227, 779 00 Olomouc 9. Realitní kancelář má sídlo
v Olomouci, tř. Spojenců 11, tel.: tel.: 585 205 911, IČ IČO 00601721
Číslo bankovního účtu: KB Olomouc 14637811/0100
fax: 585 205 910, e-mail: oa@uc.oaol.cz
Obsazovaná pozice - Realitní kancelář vypisuje výběrové řízení na pozici realitní makléř
Požadavky na uchazeče o zaměstnání:
Vzdělání: SŠ nebo VŠ vzdělání (min. SŠ vzdělání)
Odborná praxe: praxe v obchodní činnosti min. 2 roky nutná (v oboru pojišťovnictví, finančnictví, obchodní
zástupce)
Další požadavky:
Osobní vlastnosti a schopnosti: schopnost samostatně jednat, komunikativnost, příjemné vystupování,
100% pracovní nasazení, komunikační schopnosti a reprezentativní vystupování, flexibilita, nekuřák vítán.
Znalosti: uživatelská znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B, znalost ANJ, NEJ
trestní bezúhonnost.
Zaměstnavatel nabízí:
Pracovní poměr na plný pracovní úvazek – nástup možný ihned
Odměňování – základní mzdu Kč 30.000 měsíčně plus nadstandardní provize z prodeje.
Další: osvědčené know-how, progresivní ohodnocení dle výkonu a pracovního nasazení, komplexní zaškolení, podporu zkušených manažerů, flexibilní pracovní dobu, motivační programy, soutěže,
služební automobil i k soukromým účelům, mobilní telefon, navigaci, digitální fotoaparát,
podporu právního oddělení.
Komunikace:
Životopis zašlete e-mailovou adresu oa@uc.oaol.cz
Kontaktní osoba:Ing. Ivana Inwaldová, tel: 585 205 911
I. Dokumenty a činnosti, které budou žáci v rámci projektu tvořit a využívat
IKT:
V rámci hry využijí - vytvořené prezentace prodávaného bytu, vytvořené prezentace prodávaného domu,
vytvořené prezentace nebytového prostoru (kanceláře) k pronájmu v souladu se scénářem hry.
Žáci vytvoří - šablonu pro Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení
PEK:
Předloží - životopis – vyplnit na formuláři europass, motivační dopis o přijetí do zaměstnání, přiložit životopis.
Napíší - rozhodnutí o výsledku výběrového řízení.
ANJ:
Předloží - životopis (CV), motivační dopis (covering letter, letter of application) v ANJ.
Vyplní - test z anglického jazyka (součást pohovoru).
Anglicky komentují: prezentaci prodávaného bytu, prezentaci prodávaného domu, prezentaci nebytového
prostoru (kanceláře) k pronájmu.
EKO:
Žáci si rozdělí role ve skupinách, vytvoří vhodné otázky pro pohovor v rámci výběrového řízení z pohledu
zaměstnance i zaměstnavatele, navrhnou hodnotící listy. Tyto činnosti jsou součástí pravidel hry, které řeší
žáci v hodinách EKO před vlastním výběrovým řízením. Rekapitulace činností žáků:
Rozdělí si role ve skupině.
Vytvoří otázky pro uchazeče o zaměstnání.
Vytvoří otázky pro člena komise.
Navrhnou hodnotící listy – případně se vyjádří k předloženému návrhu.
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II. Průběh výběrového řízení
1.

Výběr vhodné místnosti – vybavení data projektor, plátno, vhodně umístit

místnost rozdělit na 3 části
první část místnosti - vlastní výběrové řízení – pohovor, prezentace, test ANJ
stůl pro komisi o 6 členech + 1 vyučující
Pro žáky, kteří sledují výběrové řízení stůl pro 4 místa, aby mohli sledovat a hodnotit průběh výběrového
řízení: pohovoru, prezentací - a psát si poznámky k hodnocení ve skupinách, jak byli rozděleni a na plnění
úkolů spolupracují.
druhá část - místo pro test z ANJ v jiné části místnosti, umístit tak, aby každý uchazeč o zaměstnání seděl
sám, pokud není možné tuto skutečnost zajistit, zvolit jinou místnost, nutno zajistit dohled.
Další možností je provést test ANJ pro všechny žáky třídy v termínu před konáním vlastního výběrového
řízení, aby mělo výběrové řízení spád a nedocházelo k situaci, kdy žáci, kteří se neúčastní výběrového řízení,
nejsou zaměstnáni, jinou činností a nudí se.
třetí část - hosté
2.

Scénář:

II příprava místnosti a organizace – rozdělení rolí
●●rozdělení žáků do komise po 5 členech (vždy jeden žák za skupinu ve třídě) + vyučující ANJ
●●určit způsob výběru pořadí žáka uchazeče o zaměstnání (po absolvování testu ANJ) a v rámci
dalších částí výběrového řízení – pro prezentace a osobní pohovor

●●žáci - Uchazeči o zaměstnání předloží požadovanou dokumentaci, dotazník, životopis, motivační dopis a prezentace, které budou používat v rámci jednotlivých částí VŘ.

●●prezentace – nainstalují na notebook
●●Skupina určí žáka, který bude za třídu moderovat průběh VŘ , bude průběh VŘ organizovat

včetně vyhlášení výsledku VŘ, dále bude vystupovat za ostatní žáky, kteří budou hodnotit výkony členů komise a jednotlivých uchazečů – žák bude koordinovat závěrečné hodnocení ve
skupinách a za třídu celkem v rámci hodnocení výsledků VŘ.

II zahájení výběrového řízení
●●Zahájí vybraný žák, uvítá účastníky výběrového řízení, požádá o úvodní slovo paní ředitelku
a přítomné hosty. Dále přítomné seznámí s celkovou organizací projektového dne.

II test z ANJ – bude stanoven čas zadání a trvání testu, také čas - vyhodnocení – žáci zaujmou své
pozice. Uchazeči o zaměstnání přejdou na určená místa, kde napíší test. Ostatní žáci si nachystají
hodnotící listy a připravují si své role.

Pověřený žák dále jen moderátor oznámí vyhodnocení úspěšnosti žáků v této části výběrového
řízení a způsob, jak bude VŘ dále pokračovat. Dále pokračují 4 žáci prezentacemi. Pokud byl ANJ
test, napsán před projektovým dnem oznámí úspěšnost žáků v testu a pořadí v jakém budou žáci
dále v rámci VŘ pokračovat.

II prezentace prodávaných nebo pronajímaných prostor – pořadí žáků určí např. los nebo umístění

v testu ANJ - prezentace trvá max. 15 min – verze v CJL i ANJ. Prezentované téma přidělí komise
tak, aby se zvolené téma u výběrového řízení neopakovalo. Do dalšího kola k pohovoru postupují
3 žáci - rozhodnutí o postupu žákům oznámí moderátor. Prezentace probíhají před komisí ve složení 5-6 žáků a vyučující ANJ (rozhodující je počet skupin ve třídě).

II pohovor – pořadí žáků určí komise (např. podle abecedy, dle úspěšnosti nebo los – bude předem
určeno na začátku VŘ. Také bude moderátorem oznámen předpokládaný konec této části.

II hodnocení: bude probíhat po ukončení pohovorů - k dispozici jsou hodnotící listy
●●hodnotí komise uchazeče – hodnotící list uchazeče o zaměstnání, dále
●●hodnotí ostatní žáci – hodnotící list uchazeče o zaměstnání a hodnotící list pro členy komise
(hodnotí jak uchazeče o zaměstnání tak chování členů komise)

●●hodnotí učitelé žáky – hodnotící list pro uchazeče o zaměstnání a hodnotící list pro hodnocení
členů komise.
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II závěr – výsledek
Probíhají porady mezi žáky z výběrové komise a dle přidělených bodů rozhodnou o nejvhodnějším
zaměstnanci tuto volbu zdůvodní.

●● Za komisi mluví jeden členy komise pověřený zástupce.
●● Poradí se i ostatní žáci ve skupinách a dle přidělených bodů rozhodnou o nejvhodnějším zaměstnanci a hodnotí i chování žáků v komisi – za každou skupinu hovoří jeden žák.

●● Stejným způsobem hodnotí žáky i přítomní učitelé – za učitele hovoří jeden vyučující.
●● závěr - výsledek – jméno vybraného uchazeče o zaměstnání sdělí moderátor na základě souhrnného hodnotícího listu.

3.

Přesun žáků na odborné učebny ICT ke zpracování PU z IKT a PEK.

4.

Závěrečné prezentace a hodnocení projektového dne.

5.

Pro zabezpečení pohovoru je nutno:

●● Rozdělit role v komisi (rozdělí žáci + vyučující – který odpovídá za ANJ – seznam bude před-

ložen žáky předem v el. podobě na určenou adresu ve stanoveném termínu, aby bylo možno
realizovat výběrové řízení bez problémů).

●● Určit obsah pohovoru - navrhnou žáci, bude konzultováno s vyučujícím EKO – konzultace je
možná i formou e-mailové korespondence.

●● Kriteria hodnocení uchazeče o zaměstnání žáky – viz. hodnotící list uchazeče o zaměstnání žáky.
●● Kriteria hodnocení uchazeče o zaměstnání vyučujícími členy komise – viz hodnotící list uchazeče o zaměstnání vyučujícím.

●● Kriteria hodnocení členů komise žáky – viz. hodnotící list člena komise.
●● Kriteria hodnocení uchazeče o zaměstnání vyučujícími – viz. hodnotící list člena komise vyučujícím.

V rámci hodnocení se hodnotí například relevantnost pokládaných otázek, způsob odpovídání
na otázky, vystupování před komisí, i vystupování členů komise, organizace práce mezi členy
komise, estetický dojem uchazeče – oblečení atp. Tyto hodnotící listy mohou být upraveny na
základě požadavků žáků nebo vyučujících.
6.

Pro zabezpečení plynulého průběhu projektového dne je nutno rozdělit role mezi vyučující např:

●● koordinace průběhu projektového dne, hodnocení, dokumentace, člen komise v rámci VŘ
●● hodnocení ANJ
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Výčet a popis
mezipředmětových vazeb

Žáci si zahrají hru – Výběrové řízení hrou, kde uplatní veškeré získané
dovednosti v rámci výuky všech předmětů.

Podrobný popis spolupráce
vyučujících v jednotlivých
předmětech při plnění dílčích
projektových úkolů

Vedoucí projektového dne ve spolupráci s ostatními vyučujícími v jednotlivých zapojených předmětech sestaví harmonogram postupu plnění
jednotlivých projektových úkolů tak, aby na sebe navazovaly a projekt
byl řádně realizován a splnil cíl, pro který byl vytvořen.
Komunikativní kompetence
Žák si osvojí komunikační dovednosti a vyjadřuje se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci, a to nejen v projevech mluvených, ale i psaných, také se vhodně při plnění zadaného úkolu prezentuje, umí své myšlenky srozumitelně a souvisle formulovat, v písemném projevu přehledně
a jazykově správně, dodržuje jazykové a stylistické normy a používá odbornou terminologii, aktivně se účastní diskusí při řešení projektových
úkolů, samostatně formuluje a obhajuje své názory a postoje, respektuje
názory druhých, zpracovává texty na odborná témata k projektovým
úkolům a další potřebné pracovní materiály, písemně zaznamená podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí.

Soustava kompetencí
rozvíjených v projektu

Personální kompetence
Žák umí pracovat efektivně, vyhodnotit dosažené výsledky své i svých
spolužáků, umí využívat ke svému učení zkušenosti jiných lidí, tzn. zprostředkovaných zkušeností, přijímá hodnocení svých výsledků a způsob
jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reaguje, přijímá radu i
kritiku, pracuje na svém odborném růstu.
Sociální kompetence
Žák je schopen pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných činností potřebných ke splnění jednotlivých projektových úkolů, přijímá a
odpovědně plní svěřené úkoly, podněcuje práci v týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažuje návrhy druhých,
vytváří dobré pracovní ovzduší na všech pracovních úrovních, adaptuje
se na měnící se podmínky, přispívá k vytváření vstřícných mezilidských
vztahů.

V rámci odborné praxe udržujeme kontakty se zaměstnavateli, kteří
s námi spolupracují. Zpětná vazba je zajištěna dotazníkem „Hodnocení
odborné praxe“, kde se zaměstnavatelé vyjadřují k získaným znalostem
a kompetencím jednotlivých žáků.
Vazby projektu mimo školu
(Úřad práce, zaměstnavatelé)

Další vazbou projektu mimo školu je naše současná spolupráce s personální agenturou a osobními odděleními zaměstnavatelů, které na
požádání poskytnou našim žákům potřebné informace z personalistiky formou přednášek na zadaná aktuální témata. Dále formou ekonomické hry, umožníme žákům simulaci způsobů výběru zaměstnanců:
pohovor, výběrové řízení a další. Na tyto projektové dny jsou zváni
i zaměstnavatelé.

Způsob prezentace projektu
pro interní potřeby školy
v rámci partnerství OA
v projektu EKONOM
pro veřejnost

●● pro interní potřeby školy: projektový den
●● v rámci partnerství: spolupráce s personální agenturou nebo perso-
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nálním oddělením zaměstnavatele – přednášky

●● pro veřejnost: web školy, web projektu, DOD
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Celková hodinová dotace projektu

Projektový den v délce 14 hodin

Hodinové dotace jednotlivých projektových úkolů

Úkoly budou provedeny i předvedeny v rámci
jednoho projektového dne 7 hodin a příprava na
projektový den zabere 7 hodin – 5 hodin EKO, 2
hodiny ANJ.

Podrobný popis výstupu (výsledku) společného projektu:
Výstupem společného projektu jsou níže uvedené dokumenty a prezentace řešení na projektovém dni školy
v souladu s organizací příslušného školního roku.
IKT: Šablona Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení
PEK: Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení
ANJ: Test z anglického jazyka, komentář v ANJ k prezentacím
EKO: Žáci si zahrají hru na výběrové řízení a rozhodnou o vhodném zaměstnanci, ohodnotí členy komise
viz. hodnotící listy.
O průběhu řízení bude pořízen video záznam a fotodokumentace.

Způsoby hodnocení společného projektu:
Kritéria hodnocení skupinové práce:
Při interaktivních činnostech žáků bude hodnocen jak výsledný produkt, tak i proces. Proces bude hodnocen
ústně, upřednostníme kladnou motivaci žáka a povedeme jej tak k vlastnímu poznání a sebehodnocení.
Hodnocení procesu věnujeme značnou pozornost.
Hodnocení následuje v tomto pořadí: proces hodnotí každá skupina samostatně, proces hodnotí každý
žák skupiny – vlastní přínos pro skupinu, co se naučil sám, hodnotí role spolužáků.
Doplňující hodnocení učitele:
Výstupy – splnění projektového úkolu hodnotí vyučující body, slovně i známkou (zvolí vhodnou formu, podle charakteru plněných úkolů v rámci projektu a jejich prezentace).
Skupinovou práci a práci na projektových úkolech hodnotíme z následujících pohledů:
1. práce skupiny jako celku:
způsob organizace ve skupině, rozdělení rolí ve skupině, míru splnění úkolu, zvolený postup, způsob a
kvalitu prezentace, písemné a grafické zpracování
2.

práce jednotlivce ve skupině:
skupina sama určí, kdo pracoval nejlépe, vyhodnotí podíl jednotlivců na konečném výsledku

3.

sebehodnocení žáka
v rámci závěrečné prezentace

Hodnocení práce skupin a jednotlivců: viz návrh hodnotících listů, které jsou samostatnou přílohou k této
metodice:
Hodnocení projektového vyučování:
Hodnocení projektového vyučování:
bude probíhat po splnění daného úkolu formou vlastní evaluace žáka, zhodnocením z pohledu učitele a za
použití různých metod zpětné vazby např. dotazníku.
Hodnocení z pohledu učitele:
proběhne vždy podle předem stanovených a zveřejněných kriterií s důrazem na možnosti žáků a na jejich
zvládnutí požadovaných výstupů. Je hodnocen přístup žáků, jejich aktivní zapojení při výuce a zvládnutí
očekávaných předem daných výstupů.

Společný projekt „Výběrové řízení hrou“
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6. 3. Učební plán projektového úkolu č. 1
Každý společný projekt je rozdělený do samostatných projektových úkolů. Pokud s projektovou výukou začínáte, můžete si svoje zkušenosti s projektovou výukou otestovat nejdříve na jednotlivých
předmětových projektových úkolech. Každý projektový úkol tvoří několik základních a doplňujících
učebních metodik a plánů. Základní metodikou je učební plán projektového úkolu. V případě
tohoto projektového úkolu „Výběrové řízení – zadání pravidel hry“ najdete na přiloženém CD nebo na
webovém portálu www.projektekonom.cz tyto související materiály a doplňující přílohy:

II harmonogram celého projektového dne pro učitele
II podrobný scénář projektového dne pro učitele
II zadání projektového úkolu pro žáky
II příloha zadání – dotazník pro žáky
II příloha zadání – motivační dopis a životopis pro žáky
II scénář hodnocení projektového dne pro učitele
II jednotlivé hodnotící listy pro jednotlivé skupiny žáků, členy komise,
uchazeče o zaměstnání, moderátora, učitele, hosty (zaměstnavatele)

II vzorové řešení projektového úkolu od žáků
(vybráno učitelem daného předmětu)

Název školy:

Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11

Název společného projektu:

Výběrové řízení hrou

Název projektového úkolu:

Výběrové řízení – zadání pravidel hry

Předmět:

Ekonomika

Určeno pro studijní obor:

Obchodní akademie

Ročník:

3. ročník

Jméno a příjmení pedagoga:

Ing. Hana Lněničková

Kontakt:

ln@uc.oaol.cz
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Zadání projektového úkolu

viz. samostatné zadání projektového úkolu pro žáka
Cílem projektového úkolu je seznámit žáky se způsoby výběru vhodného
zaměstnance na předem určenou pracovní pozici.
Žáci získají znalosti o personální činnosti v oblasti tvorby výběru
vhodného zaměstnance.

A. V rámci výběrového řízení žáci umí: v pozici zaměstnavatele
1. určit požadavky na pracovní pozici
●● vytvořit popis pracovního místa
●● specifikovat nároky na pracovní pozici, tj. vytvořit profil
pracovníka např. vymezit ideální profil a minimální
podmínky profilu

Cíl projektového úkolu

2. vytvořit podmínky pro výběr vhodného zaměstnance
●● vytyčit výběrová kritéria
●● zvolit adekvátní výběrovou metodu
3. provést vlastní realizaci výběru
4. vyhodnotit výsledek výběrového řízení včetně závěrů
5. umí rozhodnout o přijetí či nepřijetí uchazečů, sdělit
výsledky všem uchazečům (nejlépe osobně)

B. V rámci výběrového řízení žáci umí: v pozici uchazeče o zaměstnání
1. vytvořit a použít potřebné dokumenty pro VŘ
●● předložit osobní dotazník
●● předložit životopis a motivační dopis
2. připravit se na výběrové řízení po stránce odborné
●● vytvořit osobní prezentaci v PW
●● použít prezentaci – prodávané nemovitosti
3. připravit se na výběrové řízení po stránce jazykové
●● prezentovat znalosti z ANJ formou testu
●● prezentovat znalosti z ANJ formou mluveného slova
4. vhodně vystupovat v rámci výběrového řízení
1.
2.
3.
4.
5.
Typ projektového úkolu

Podle navrhovaného projektu: kombinovaný
Podle místa konání: školní
Podle počtu zapojených studentů: skupinový
Podle časového rozsahu: krátkodobý
Podle integrace vzdělávacího obsahu: integrující dva a více
učebních předmětů

6. Podle cíle: k získání poznatků, aplikační, pro opakování
7. Podle obsahu a charakteru: kombinovaný
8. Podle účelu: usilující o řešení zadaného problému, vedoucí
k získání dovedností v oblasti personální práce

9. Podle organizace: během vyučovacích hodin daného předmětu,
běžně zařazených do rozvrhu v souladu s tematickým plánem
nebo formou projektového dne

Přesahy projektového úkolu do
jiných předmětů zapojených do
projektu EKONOM

Výběrové řízení je hra, kde žáci využijí znalosti, získané v předmětech
zapojených v projektu EKO, IKT, PEK.
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Přesahy projektového úkolu do
jiných předmětů mimo projekt
EKONOM

Hodinová dotace

EKO, CJL

Celkem 14 vyučovacích hodin
7 hodin vlastní výběrové řízení + 7 vyučovací hodiny příprava (4
hodiny EKO, 3 hodiny ANJ)
Základní metoda výkladu je doplněna o prezentace výkladových
témat tak, aby žáci byli seznámeni se zadáním projektového úkolu
z předmětu ekonomika. Při plnění projektového úkolu jsou využívány
následující metody a formy práce:
Slovní - výklad navazující na texty učebnic, Ekonomika Novotný, práce
se scénářem pro výběrové řízení.

Použité metody

Odborná přednáška – personální agentura, personální oddělení
podniku.
Dovednostně - praktické - práce s internetem buď individuální,
nebo ve skupinách (vyhledávání potřebných informací k zadaným
projektovým úkolům), samostatná práce tvorba a použití softwarové
prezentace, vyplnění dotazníku, řešení testů z ANJ a další.
Simulace výběrového řízení formou ekonomické hry.
Komplexní výuková metoda - projektová výuka

Způsob využití interaktivních
didaktických pomůcek

Interaktivní tabule, PC, data projektor

Další potřebné pomůcky a
prostředky

Scénář k ekonomické hře - výběrové řízení

Které kompetence bude student
rozvíjet při plnění projektového
úkolu
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Komunikativní kompetence
Žák si osvojí komunikační dovednosti a vyjadřuje se přiměřeně účelu
jednání a komunikační situaci, a to nejen v projevech mluvených, ale
i psaných, vhodně se prezentuje při plnění zadaného úkolu, formuluje
své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemném projevu přehledně
a jazykově správně, dodržuje jazykové a stylistické normy a používá
odbornou terminologii, aktivně se účastní diskusí při řešení projektových
úkolů, samostatně formuluje a obhajuje své názory a postoje, respektuje
názory druhých, zpracovává texty na odborná témata k projektovým
úkolům a další potřebné pracovní materiály,
písemně zaznamená podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných
lidí.
Personální kompetence - žák pracuje efektivně, vyhodnocuje dosažené
výsledky své i svých spolužáků, využívá ke svému učení zkušenosti
jiných lidí, tzn. zprostředkovaných zkušeností, přijímá hodnocení svých
výsledků a způsob jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reaguje,
přijímá radu i kritiku, pracuje na svém celoživotním odborném růstu.
Sociální kompetence - žák pracuje v týmu a podílí se na realizaci
společných činností potřebných ke splnění jednotlivých projektových
úkolů, přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly, podněcuje práci v týmu
vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažuje
návrhy druhých, vytváří dobré pracovní ovzduší na všech pracovních
úrovních, adaptuje se na měnící se podmínky, přispívá k vytváření
vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů.

Společný projekt „Výběrové řízení hrou“

Sociální kompetence - žák pracuje v týmu a podílí se na realizaci
společných činností potřebných ke splnění jednotlivých projektových
úkolů, přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly, podněcuje práci v týmu
vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažuje
návrhy druhých, vytváří dobré pracovní ovzduší na všech pracovních
úrovních, adaptuje se na měnící se podmínky, přispívá k vytváření
vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů.

Které kompetence bude student
rozvíjet při plnění projektového
úkolu

Žák při řešení běžných problémů spojených s plněním
zadaných projektových úkolů: rozumí zadanému úkolu, určí jádro
problému, získává potřebné informace k jeho řešení, navrhuje způsob
řešení, případně jeho varianty, zdůvodňuje, vyhodnocuje a ověřuje
správnost zvoleného postupu s ohledem na dosažené výsledky, uplatňuje
různé metody při řešení problémů, zejména logické myšlení, analytické
metody, vhodné k úspěšnému vyřešení zadaného úkolu, volí vhodné
prostředky (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) a způsoby
pro splnění jednotlivých úkolů, přitom využívá získaných zkušeností a
vědomostí.
Žák při plnění projektových úkolů aktivně zvládá využívání
prostředků informačních a komunikačních technologií:
využívá prostředky informačních a komunikačních technologií, efektivně
pracuje s informacemi, pracuje s osobním počítačem a s dalšími
dostupnými prostředky informačních a komunikačních technologií,
využívá běžné základní i aplikační programové vybavení, komunikuje
prostřednictvím elektronické pošty a využívá další prostředky on-line a
off-line komunikace.
Žák má reálnou představu o pracovních a jiných podmínkách
v oboru a možnostech profesní kariéry,
zná požadavky zaměstnavatelů na pracovníky a srovnává je se svými
předpoklady, je připraven přizpůsobit se změněným pracovním
podmínkám, vhodně komunikuje se zaměstnavateli, má osvojeny
základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních
podnikatelských aktivit.

Vazba projektového úkolu
mimo školu

Žáci získané znalosti uplatní v praxi i osobním životě. Především při
získání možnosti pracovního uplatnění nejen v rámci příležitostných
brigád. Projektový úkol bude spolu s ostatními projektovými úkoly
z ostatních zapojených předmětů v projektu prezentován žákům školy,
rodičům a veřejnosti v rámci projektového dne.
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Vypracování projektového úkolu pedagogem pro kontrolu projektů žáka

I. Zadání pravidel hry
1. Rozdělení rolí ve skupině
uchazeč o zaměstnání, náhradník uchazeče o zaměstnání, člen komise, náhradník člena komise,
hodnotitel

2. Otázky – uchazeči o zaměstnání pokládá člen komise
Co víte o naší společnosti?
Proč bychom si měli vybrat právě vás?
Jaký plat očekáváte?
Jaké jsou vaše silné stránky?
Jaké jsou vaše slabé stránky?
Čeho chcete dosáhnout za pět nebo deset let?
Proč jste tak často střídal zaměstnání?
O jaké jiné nabídky práce se zajímáte?
Proč opouštíte svou současnou práci?
Řekněte mi něco o tom nejhorším nadřízeném, kterého jste kdy měl.
Pokud byste si mohl vybrat jakoukoli společnost, kde byste nejraději pracoval?
Jste týmový hráč?
Proč se hodíte na danou pozici?
Jak se vyrovnáváte se stresem?
Jak se vyrovnáváte s kritikou a autoritou?
Co uděláte, když si nevíte rady s nějakým úkolem?

3. Otázky – člena komise se ptá uchazeč o zaměstnání
Jaká je firemní strategie a vize?
Co bych měl zvládnout do konce zkušební doby?
Jaký je tým případných budoucích kolegů?
Komu a jakým způsobem budu za výsledky odpovídat?
Budu za prací cestovat? Pokud ano, jak často?
V jakém pracovním prostředí budu pracovat?
Vysíláte své zaměstnance na odborná školení?
Mohu výhledově přejít i na jinou pracovní pozici?

4. Návrh na hodnotící listy – nebo vyjádření k předloženému návrhu

Souhlasíme s navrženými návrhy k hodnocení
Přílohy k řešení: dotazník uchazeče o zaměstnání, životopis a motivační dopis

II. Další průběh výběrového řízení
A. Dokumenty potřebné k realizaci výběrového řízení – žáci mají vypracovány a předloží na základě
pokynu vyučujícího ve stanoveném termínu pro výběrové řízení v rámci PU EKO.

1. předloží:
●● vyplněný životopis, motivační dopis - PEK, IKT
●● vyplněný životopis, motivační dopis v ANJ
●● vyplnění osobní dotazník – EKO
●● prezentace v power point včetně komentáře CJL i ANJ – IKT, ANJ
2. vytvoří:
●● rozdělí se do supin a určí si role ve skupině
●● připraví si seznam otázek pro výběrové řízení jak v roli člena komise, tak v roli uchazeče o
zaměstnání - EKO

●● předepíší ve skupinách hodnotící listy pro členy komise a ostatní žáky k hodnocení výkonů
jednotlivých žáků za jednotlivé skupiny v rámci výběrového řízení
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Vypracování projektového úkolu pedagogem pro kontrolu projektů žáka

III. Vlastní průběh výběrového řízení
1. Zázemí: aula – vybavení data projektor, plátno, vhodně umístit místnost rozdělit na 3 části:
●● vlastní výběrové řízení – pohovor, prezentace, test ANJ
-

stůl pro komisi o 5-6 členech + 1 vyučující

- pro žáky, kteří sledují výběrové řízení stůl pro 4 místa, aby mohli hodnotit průběh pohovoru, prezentace - a psát si poznámky k hodnocení

●● místo pro test z ANJ v jiné části místnosti, umístit tak, aby každý uchazeč o zaměstnání
seděl sám v případě, že bude probíhat test před VŘ – není nutné.

●● místo pro hosty
2. časový harmonogram - činností
●● příprava místnosti a organizace od 8:00 hod
• rozdělení rolí – žáci pracují ve skupinách po 5-6 členech – vždy za skupinu je jeden žák určen

jako zástupce zaměstnavatele a je členem komise a další žák formou výběru – bude stanoveno např. na základě úspěšnosti v testu ANJ bude uchazeč o zaměstnání a zúčastní se výběrového řízení aktivně.

• rozdělení žáků do komise
• způsob výběru pořadí žáka (po absolvování testu ANJ) v rámci výběrového řízení pro prezentace a osobní pohovor

• žáci předloží požadovanou dokumentaci a prezentace, které budou předkládat komisi v rámci VŘ – nainstalují na notebook

• určení žáka, který bude vystupovat za komisi v rámci VŘ
• určení žáka, který bude vystupovat za ostatní žáky v rámci hodnocení VŘ
• učení moderátora, který povede celý projektový den

●● zahájení výběrového řízení
• zahájí vybraný žák, uvítá účastníky výběrového řízení, předá slovo paní ředitelce a hostům.
Dále přítomné seznámí s organizací výběrového řízení

●● test z ANJ – zadání - vyhodnocení
• žáci zaujmou své pozice. Uchazeči o zaměstnání přejdou na určená místa, kde napíší test.
Ostatní žáci si nachystají hodnotící listy a připravují si své role.

• Pověřený žák za komisi oznámí vyhodnocení úspěšnosti žáků v této části výběrového řízení a
způsobu, jak bude VŘ dále pokračovat. Dále pokračují 4 žáci prezentacemi.

• Za předpokladu že bude test ANJ absolvován před konáním projektového dne. Bude vyhlášen
výsledek a bude se pokračovat prezentacemi.

●● prezentace prodávaných nebo pronajímaných prostor – pořadí žáků určí např. los - prezen-

tace v délce max. 15 min – verze CJL i ANJ (téma si žáci připravili ve skupinách tak, aby se
zvolené téma u výběrového řízení neopakovalo). Dále postupují 3 žáci - rozhodnutí o postupu
žákům oznámí pověřený žák za komisi moderátorovi a ten vyzve žáky, aby se připravili ve
stanoveném pořadí k pohovoru.

●● pohovor - ve stanoveném pořadí probíhají pohovory - předpokládaný konec této části. Pohovory budou probíhat vždy před komisí ve složení žáci a vyučující ANJ.

●● hodnocení
• hodnotí komise uchazeče – hodnotící list uchazeče o zaměstnání, dále
• hodnotí ostatní žáci – hodnotící list uchazeče o zaměstnání a hodnotící list pro členy komise
• hodnotí učitelé žáky – hodnotící list pro uchazeče o zaměstnání a hodnotící list pro hodnocení
členů komise

●● závěr - výsledek - jméno vybraného uchazeče - sdělí moderátor za komisi, za ostatní žáky a za
učitele.

3. Přesun do odborné učebny ICT, kde žáci budou plnit PU z PEK a IKT
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4. Závěrečné prezentace – předpokládaný konec 15:00 hod
5. Pro zabezpečení pohovoru je nutno:
●● rozdělit role v komisi (rozdělí žáci - vedoucí komise, člen komise, + vyučující – který odpovídá

za ANJ – seznam žáků s jednotlivými rolemi bude předložen žáky v el. podobě na ln.@uc.oaol.
cz do……………….termín bude určen dle HMG pro ověření projektu.

●● určit obsah pohovoru (navrhnou žáci, bude konzultováno s vyučujícím - dle materiálů

zaslaných mailem – do …………..termín bude určen dle HMG – konzultace možná el. formou:
ln. @uc.oaol.cz

●● kriteria hodnocení uchazeče o zaměstnání žáky - viz hodnotící list uchazeče o zaměstnání žáky
●● kriteria hodnocení uchazeče o zaměstnání vyučujícími členy komise – viz hodnotící list
uchazeče o zaměstnání vyučujícím

●● kriteria hodnocení členů komise žáky – viz hodnotící list člena komise
●● kriteria hodnocení uchazeče o zaměstnání vyučujícími – viz hodnotící list člena komise
vyučujícím. V rámci hodnocení se hodnotí například relevantnost pokládaných otázek, způsob
odpovídání na otázky, vystupování před komisí, i vystupování členů komise, organizace práce
mezi členy komise, estetický dojem uchazeče – oblečení atp.

6. Úkoly jednotlivých členů týmu PE pro zabezpečení projektového dne: koordinace

průběhu projektového dne, hodnocení, dokumentace (foto, video), člen komise v rámci VŘ –
hodnocení ANJ.
Přílohou jsou formuláře hodnotících listů pro žáky i vyučující
Kritéria hodnocení skupinové práce:
Při interaktivních činnostech žáků bude hodnocen jak výsledný produkt, tak
i proces. Proces bude hodnocen ústně, upřednostníme kladnou motivaci žáka
a vedeme jej tak k vlastnímu poznání a sebehodnocení. Hodnocení procesu
věnujeme značnou pozornost.
Hodnocení
projektového úkolu

Hodnocení následuje v tomto pořadí:
●● proces hodnotí každá skupina samostatně
●● proces hodnotí každý žák skupiny – vlastní přínos pro skupinu, co se naučil sám
●● doplňující hodnocení učitele
Výstupy – splnění projektového úkolu hodnotí vyučující a přihlíží k hodnocení
vedoucího skupiny.

- způsob kontroly
(termíny)

Učitel při zadání projektového úkolu určí harmonogram plnění stanoveného
úkolu. V souladu s HMG samostatného projektu OA I. Termíny bude kontrolovat
vedoucí skupiny a učitel.
Hodnocení skupinové práce: Skupinovou práci a práci na projektových
úkolech budeme hodnotit z následujících pohledů:
1. práce skupiny jako celku
●● způsob organizace ve skupině
●● rozdělení rolí ve skupině

- způsob / formy
hodnocení
projektového úkolu

●● míru splnění úkolu
●● zvolený postup
●● způsob a kvalitu prezentace
●● písemné a grafické zpracování
2. práce jednotlivce ve skupině - skupina sama určí, kdo pracoval nejlépe a
vyhodnotí podíl jednotlivců na splnění projektového úkolu.
Výsledky práce žáků budou zveřejněny na webových stránkách školy, ve školním
časopise, na nástěnce k tomu určené – umístěné v učebně č. 512.
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6.4.

Zadání projektového úkolu č. 1

Název projektového úkolu:

Výběrové řízení – zadání pravidel hry

Předmět, třída zapojených žáků:

Ekonomika, 3. ročník Obchodní akademie
Na základě získaných teoretických znalostí a uvedeného zadání zahrajte ekonomickou hru na téma: Výběr vhodného zaměstnance
Údaje pro realizaci společného projektu: Výběrové řízení hrou – formou projektového dne

1. základní údaje o zaměstnavateli a možném uchazeči
●● Zaměstnavatel:
OAOL REALITY, s. r. o., Olomouc, tř. Spojenců 16A /1227, 779 00 Olomouc 9. Realitní kancelář má sídlo v Olomouci, tř. Spojenců 11, tel.:
tel.: 585 205 911, IČ IČO 00601721
Číslo bankovního účtu: KB Olomouc 14637811/0100
fax: 585 205 910, e-mail: oa@uc.oaol.cz
●● Obsazovaná pozice - Realitní kancelář vypisuje výběrové
řízení na pozici realitní makléř

2. Požadavky na zaměstnance:
●● Vzdělání: SŠ nebo VŠ vzdělání (min. SŠ vzdělání)
●● Odborná praxe: praxe v obchodní činnosti min. 2 roky nutná
(v oboru pojišťovnictví, finančnictví, obchodní zástupce)
●● Další požadavky:
●● osobní vlastnosti a schopnosti: schopnost samostatně jednat,
komunikativnost, příjemné vystupování, 100% pracovní nasazení, komunikační schopnosti a reprezentativní vystupování, flexibilita, nekuřák vítán
Podrobné slovní zadání projektového úkolu:

●● znalosti: uživatelská znalost práce na PC, řidičský průkaz sk.
B, znalost ANJ, NEJ
●● trestní bezúhonnost

3. Zaměstnavatel nabízí:

Pracovní poměr na plný pracovní úvazek – nástup možný ihned
●● odměňování – základní mzdu Kč 30.000 měsíčně plus nadstandardní provize z prodeje
●● Další: osvědčené know-how, progresivní ohodnocení dle výkonu a pracovního nasazení, komplexní zaškolení, podporu
zkušených manažerů,
●● flexibilní pracovní dobu,
●● motivační programy, soutěže,
●● služební automobil i k soukromým účelům, mobilní telefon,
navigaci, digitální fotoaparát,
●● podporu právního oddělení.

4. Dokumenty a činnosti, které budou žáci v rámci projektu využívat a vykonávat:

●● žáci předloží - životopis – vyplnit na formuláři europass,
motivační dopis o přijetí do zaměstnání, dotazník k výběrovému řízení
●● žáci vytvoří vhodné otázky pro pohovor v rámci výběrového řízení ze strany zaměstnance a zaměstnavatele (součást
pravidel hry, na kterých spolupracují žáci v hodinách EKO
před vlastním výběrovým řízením)
Průběh výběrového řízení – projektový den – viz HMG
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Odborná přednáška personální agentury nebo personálního oddělení, scénář hry
PC, internet
Ekonomická hra bude součástí projektových dnů
Termíny pro odevzdání splněných projektových úkolů budou stanoveny vyučujícím předmětu nebo garantem projektu v souladu s HMG
projektu OA
●● Rozdělí si role ve skupině

Studijní zdroje:
Definování pracovních pomůcek:
Termín a způsob odevzdání:

Rozsah výstupů (jasně definovaný
požadavek výstupů):

Skupina, role v týmu:

●● Vytvoří otázky pro uchazeče o zaměstnání
●● Vytvoří otázky pro člena komise
●● Navrhnou hodnotící listy – případně se vyjádří k předloženému návrhu
Skupinu tvoří 5 – 6 žáků, jejich role v týmu jsou: vedoucí – team leadr
Jeden ze skupiny je určen jako zástupce zaměstnavatele do výběrové
komise a jeden je určen jako uchazeč o zaměstnání. Ostatní role ve
skupině mohou být určeny i jinak. Náhradník člena komise, náhradník zaměstnance, hodnotitel….

Kritéria hodnocení skupinové práce:
Při interaktivních činnostech žáků bude hodnocen jak výsledný produkt,
tak i proces.
Hodnocení následuje v tomto pořadí:
●● proces hodnotí každá skupina samostatně
●● proces hodnotí každý žák skupiny – vlastní přínos pro skupinu,
co se naučil sám
●● doplňující hodnocení učitele
Výstupy – splnění projektového úkolu hodnotí vyučující

Způsob hodnocení:

Hodnocení - skupinové práce a práci na projektových úkolech:
1. práce skupiny jako celku
způsob organizace ve skupině, rozdělení rolí ve skupině, míru splnění,
úkolu, zvolený postup, způsob a kvalitu prezentace, písemné a grafické
zpracování
2. práce jednotlivce ve skupině
skupina sama určí, kdo pracoval nejlépe
3. sebehodnocení žáka – v rámci závěrečné prezentace
Hodnocení projektového vyučování bude probíhat po daném úkolu
formou vlastní evaluace žáka, zhodnocením z pohledu učitele a za použití
různých metod zpětné vazby.
Hodnocení z pohledu učitele proběhne vždy podle předem stanovených
kriterií s důrazem na možnosti žáků a na jejich zvládnutí požadovaných
výstupů. Je hodnocen přístup žáků, jejich aktivní zapojení při výuce a
zvládnutí očekávaných předem daných výstupů.
Výsledky práce žáků budou zveřejněny na webových stránkách školy, ve
školním časopise, na nástěnce v učebně č. 512 k tomuto účelu určené.

Záznam průběhu realizace projektového úkolu:
Učitel při zadání projektového úkolu určí harmonogram plnění stanoveného úkolu v návaznosti na HMG
pro plnění samostatného projektu. Termíny bude kontrolovat vedoucí skupiny a učitel.
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6. 5. Vzorové řešení projektového úkolu č. 1 od žáka
Název společného projektu:

Výběrové řízení hrou

Název projektového úkolu:

Výběrové řízení – zadání pravidel hry

Číslo projektového úkolu:

1

Předmět:
Třída:
Leader skupiny:

Ekonomika
3. A
Mádrová Hana
Mádrová Hana – uchazeč o zaměstnání
Straková Sandra – náhradník uchazeče o zaměstnání
Bendová Markéta – člen komise
Rišková Vendula – náhradník člena komise
Běhalová Kateřina – žák hodnotitel

Jména a role zapojených žáků:

Použité studijní zdroje:

Internet, učebnice Právo

Termín a způsob odevzdání:

20. 6. 2012 – v souladu s termíny v zadání PU - v písemné i elektronické
podobě

Řešení projektového úkolu:

1. Rozdělení rolí ve skupině

2.

3.

4.

Mádrová Hana – uchazeč o zaměstnání
Straková Sandra – náhradník uchazeče o zaměstnání
Bendová Markéta – člen komise
Rišková Vendula – náhradník člena komise
Běhalová Kateřina – žák hodnotitel
Otázky – uchazeč o zaměstnání
Jak se Vaše firma vyrovnala s ekonomickou krizí?
Jaké finanční ohodnocení mi můžete nabídnout?
Bude místo výkonu práce v sídle firmy?
Otázky - člen komise
Jakou máte představu o finančním ohodnocení za Vaši vykonanou práci?
Nevadila by Vám flexibilní pracovní doba?
Nevadilo by Vám na služební cesty třeba i přes víkendy?
Návrh na hodnotící listy – vyjádření k návrhu
Souhlasíme s navrženými návrhy k hodnocení

V příloze řešení je připojen dotazník uchazeče o zaměstnání, životopis a motivační dopis.
Hodnocení projektového úkolu provedl učitel odborného
předmětu:
Hodnocení studentů
Hodnocení vedoucím
Jméno a příjmení žáka
skupiny
Mádrová Hana
1
Rišková Vendula
1
Bendová Markéta
1
Straková Sandra
1
Běhalová Kateřina
1

Hodnocení skupiny

Ing. Hana Lněničková

Hodnocení vyučujícím

Hodnocení skupiny team leadrem akceptuji

Členky skupiny pracovaly na úkolech, které si rozdělily a to tak, aby
výběrové řízení proběhlo v souladu s harmonogramem a navrhnutým
scénářem.
Hodnocení vedoucí skupiny - výborný Ing. Hana Lněničková
20. 6 .2012
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6.6 Učební plán projektového úkolu č. 2
Název školy:

Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11

Název společného projektu:

Výběrové řízení hrou

Název projektového úkolu:

Vyplňte test z anglického jazyka

Předmět:

Anglický jazyk

Určeno pro studijní obor:

Obchodní akademie

Ročník:

3. OA

Jméno a příjmení pedagoga:

Mgr. Michaela Vyskočilová

Kontakt:

vy@uc.oaol.cz

Cíl projektového úkolu

Aplikace jazykových dovedností a znalostí získaných
v hodinách anglického jazyka nutných k přijetí
zaměstnance do pracovního poměru v rámci pohovoru.

Typ projektového úkolu

Krátkodobý, školní, aplikační

Přesahy projektového úkolu do jiných
předmětů zapojených do projektu EKONOM

nejsou

Přesahy projektového úkolu do jiných
předmětů mimo projekt EKONOM

nejsou

Hodinová dotace

1

Použité metody

Výkladová – průběžný výklad gramatiky, učebnice
Headway
Práce s internetem – individuální i skupinová –
průběžná práce s interaktivními testy
Samostatná práce – vyplnění testu jako součást pohovoru

Způsob využití interaktivních didaktických
pomůcek

PC, internet, dataprojektor, tiskárna

Další potřebné pomůcky a prostředky

nejsou

Které kompetence bude student rozvíjet při
plnění projektového úkolu

Žák se připravuje na vstup do praxe, využívá znalostí
cizího jazyka a dovede je použít v praxi.

Vazba projektového úkolu mimo školu

Spolupráce s personální agenturou Randstand, pobočka
Brno, která poskytne našim žákům potřebné informace
z personalistiky formou přednášek na zadaná aktuální
témata. Formou ekonomické hry umožní žákům simulaci
způsobů výběru zaměstnanců.
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Vypracování projektového úkolu pedagogem pro kontrolu projektů žáka
ANGLICKÝ JAZYK – TEST A VÝSLEDKY
I. Doplňte chybějící výrazy
1. My house is opposite …….. the shops
a) from
b) of
c) –
d) to

2. Sho walked ………….. the road without looking.
a) by
b) through
c) across
d) long

3. Hasn´t ……………………..?
a) come the post yet
b) yet the post came
c) the post yet coma
d) the post come yet

4. Please speak a little more ………………….
a) slow
b) slowly
c) slower
d) slowlier

5. ……………….. we buy a new car?
a) Do you want that
b) Shall
c) Would you like that
d) Goint to
II. Vyberte z uvedených vět ty, které spolu souvisejí a dvojice spojte:
B.
E.
A.
C.
B.

1. What are you doing?
2. Does he work at nigt?
3. When does Joe go home?
4. Where is Jane going?
5. Are you watching TV?

A. At half past four.
B. No, I am having dinner.
C. Shi is going home.
D. I am going home.
E. No, he works in th afternoon.

III. Přeložte následující věty do angličtiny:
1. Kdo jí doporučil tu agenturu?
Who recommended her the agency?
2. K dopisu přiložila náš nejnovější katalog a ceník.
She enclosed / has enclosed our newest catalogue and a pricelist to the letter.
3. Ráda bych zaslala tu fakturu přímo do vaší kanceláře.
I would like to send the involce straight to your office (….directly).
4. Bylo nám řečeno, abychom zboží umístili ve vašem skladě.
We were told (have been told) to place the goods in your warehouse / stock.
5. Byl bych odeslal ten návrh, kdybyste bývali nechali vzkaz.
I would have sent the proposal, if you had left a message.
IV. Přečtete si text a rozhodněte u následujících vět, zda jsou správně či špatně.
Today, when English is one of the major languages in the world, it requires an effort of the
imagination to realize that this is a relatively recent thing – that in Shakespeare´s time, for example, only
a few million people spoke English, and the language was not thought to be very important by the other
nations of Europe, and was unknown to the rest world.
English has become a world language because of its establishment as a mother tongue outside
England, in all the continents of the world. This exporting of English began in the seventeenth century,
with the first settlements in Nort America. Above all, it is the great growth of population in the United
States, assisted by massive immigration in the nineteenth and twentieth centuries that has given the English
language its present standing in the world.
Napište True (T) nebo False (F).
1. English was already an important language four hundred years ago. F
2. It is mainly because of former British colonies in the world that English has become a world
language. T
3. Last two centuries saw a lot of foreigners coming to live in the United States. T
4. Shakespeare wrote in English becouse he knew English would become the number one world
language. F
5. There is no continent where English isn´t spoken. T/F
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Bodový: ANJ test 25 bodů
Hodnotíme: správnost volby nabízených variant a
správnost překladu
25 – 23 výborný
Hodnocení projektového úkolu

22 – 20 chvalitebný
19 – 16 dobrý
15 – 13 dostatečný
12 – 0 nedostatečný

- způsob kontroly (termíny)

Vyplněný test odevzdají žáci učiteli ANJ, který jej opraví
a seznámí žáky s výsledky.

- způsob / formy hodnocení projektového
úkolu

Žáci jsou hodnoceni jednotlivě zadávajícím učitelem ANJ.
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6. 7 Zadání projektového úkolu č. 2
Název projektového úkolu:

Vyplňte test z anglického jazyka

Předmět, třída zapojených žáků:

Anglický jazyk, 3. ročník Obchodní akademie

Podrobné slovní zadání
projektového úkolu:

Vyplňte písemný test, který je součástí pohovoru. Test se skládá ze
čtyř částí a ověřuje jazykové znalosti a kompetence.

Studijní zdroje:

Norma ČSN 01 6910, učebnice PEK, internet, pravidla českého
pravopisu.

Definování pracovních pomůcek:

PC, internet, dataprojektor, tiskárna, kancelářský papír A4

Termín a způsob odevzdání:

Termín dle ŠVP
V tištěné podobě odevzdat vyučujícímu (komisi u pohovoru)

Rozsah výstupů (jasně definovaný
požadavek výstupů):

Vyplněný test z anglického jazyka v tištěné podobě.
Skupinu tvoří 5 žáků , jejich role v týmu jsou:
1. vedoucí (Chairman)
Optimálně koordinuje aktivity členů týmu, tým vede ke spolupráci
a k úspěšné realizaci stanoveného cíle. Rozhoduje a stanovuje priority pro tým. Odpovídá za splnění projektového úkolu a hodnotí
podíl jednotlivců na jeho splnění .
2. realizátor (Implementer)
Rozhodnutí a strategie přijaté v rámci plnění projektového úkolu
mění v definované a proveditelné úkoly. Zajišťuje metodiku při plnění úkolů.
Zajistí, aby nápady členů skupiny a rozhodnutí ve skupině byly
transformovatelné do řešených projektových úloh a zabezpečuje,
aby úkoly byly realizovány včas.

Skupina, role v týmu:

3. hlídač času (Clockwatchers)
Sleduje dodržování časového plánu stanoveného pro splnění zadaného projektového úkolu. Do detailů kontroluje průběh plnění
projektového úkolu tak, aby se na nic nezapomnělo. Hlídá, kdy má
činnost začít , případně skončit, že činnost skutečně v termínu začne
(skončí). Kontroluje členy skupiny, aby byli včas připraveni ke splnění jim zadaných úkolů.
4. vyhledavač zdrojů (Ressource investigator)
Shromažďuje informace, nápady, navazuje kontakty, získává podporu mimo skupinu. Přináší informace, nápady a kontakty nezbytné ke splnění stanoveného projektového úkolu a předává je ostatním členům skupiny.
5. dotahovač (Finisher)
Prověřuje, zda se dodržuje řád a časový plán. Do detailů vše kontroluje. Dává pozor,aby se na nic nezapomnělo. Napravuje chyby a
omyly tak, aby byl úkol splněn bezchybně.

Způsob hodnocení:

Bodový: ANJ test 30 bodů
Hodnotíme: správnost vyplnění
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TEST
I. Doplňte chybějící výrazy
1. My house is opposite …….. the shops
a) from
b) of
c) –
d) to

2. Sho walked ………….. the road without looking.
a) by
b) through
c) across
d) long

3. Hasn´t ……………………..?
a) come the post yet
b) yet the post came
c) the post yet coma
d) the post come yet

4. Please speak a little more ………………….
a) slow
b) slowly
c) slower
d) slowlier

5. ……………….. we buy a new car?
a) Do you want that
b) Shall
c) Would you like that
d) Goint to

II. Vyberte z uvedených vět ty, které spolu souvisejí a dvojice spojte:
1. What are you doing?
2. Does he work at nigt?
3. When does Joe go home?
4. Where is Jane going?
5. Are you watching TV?

A. At half past four.
B. No, I am having dinner.
C. Shi is going home.
D. I am going home.
E. No, he works in th afternoon.

III. Přeložte následující věty do angličtiny:
1.
2.
3.
4.
5.

Kdo jí doporučil tu agenturu?
K dopisu přiložila náš nejnovější katalog a ceník.
Ráda bych zaslala tu fakturu přímo do vaší kanceláře.
Bylo nám řečeno, abychom zboží umístili ve vašem skladě.
Byl bych odeslal ten návrh, kdybyste bývali nechali vzkaz.

IV. Přečtete si text a rozhodněte u následujících vět, zda jsou správně či špatně.
Today, when English is one of the major languages in the world, it requires an effort of the imagination
to realize that this is a relatively recent thing – that in Shakespeare´s time, for example, only a few million
people spoke English, and the language was not thought to be very important by the other nations of Europe,
and was unknown to the rest world.
English has become a world language because of its establishment as a mother tongue outside
England, in all the continents of the world. This exporting of English began in the seventeenth century, with the
first settlements in Nort America. Above all, it is the great growth of population in the United States, assisted by
massive immigration in the nineteenth and twentieth centuries that has given the English language its present
standing in the world.

Napište True (T) nebo False (F).
1.
2.
3.
4.
5.
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English was already an important language four hundred years ago.
It is mainly because of former British colonies in the world that English has become a world
language.
Last two centuries saw a lot of foreigners coming to live in the United States.
Shakespeare wrote in English becouse he knew English would become the number one world
language.
There is no continent where English isn´t spoken.
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6.8 Učební plán projektového úkolu č. 3
Název školy:

Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11

Název společného projektu:

Výběrové řízení hrou

Název projektového úkolu:

Napište rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Předmět:

Písemná a elektronická komunikace

Určeno pro studijní obor:

Obchodní akademie

Ročník:

3. OA

Jméno a příjmení pedagoga:

Mgr. Zuzana Kupková

Kontakt:

kp@uc.oaol.cz

Cíl projektového úkolu

Aplikace praktických dovedností v písemnostech, vypracování nabídky pro web k získání zájemců o místo realitního
makléře, vytvořit inzerát formou tabulky v programu MS
Word k přijetí zaměstnance do pracovního poměru.

Typ projektového úkolu

Kombinovaný, krátkodobý, školní, aplikační.

Přesahy projektového úkolu do jiných
předmětů zapojených do projektu EKONOM

IKT

Přesahy projektového úkolu do jiných
předmětů mimo projekt EKONOM

Český jazyk a literatura

Hodinová dotace

2

Použité metody

Výkladová – náležitosti inzerátu, norma ČSN 01 6910,
učebnice PEK
Práce s internetem – skupinová, příklady různých forem inzerátů
Samostatná práce – vytvoření inzerátu v MS Word
v tabulkové úpravě, vytištění a zpracování v elektronické
podobě dát k dispozici IKT pro vyvěšení na webové stránky

Způsob využití interaktivních didaktických
pomůcek

PC, internet, dataprojektor, tiskárna

Další potřebné pomůcky a prostředky

Norma ČSN 01 6910, Pravidla českého pravopisu, učebnice PEK, kancelářský papír A4

Které kompetence bude student rozvíjet při
plnění projektového úkolu

Žák se připravuje na vstup do praxe, používá spisovný jazyk, využívá znalostí IKT a dovede je použít v praxi.

Vazba projektového úkolu mimo školu

Spolupráce s personální agenturou Randstand, pobočka
Brno, která poskytne našim žákům potřebné informace
z personalistiky formou přednášek na zadaná aktuální
témata. Formou ekonomické hry umožní žákům simulaci
způsobů výběru zaměstnanců.
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Vypracování projektového úkolu pedagogem pro kontrolu projektů žáka

OAOL REALITY, s. r. o., Olomouc,
tř. Spojenců 16A /1227, tel.: 585 205 911

Mgr. Jan Provázek
Pod Horou 18
750 00 PŘEROV

Olomouc 12. prosince 2011

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Vážený pane magistře,
na základě výběrového řízení konaného dne 28. listopadu 2011 rozhodli členové komise, že jste
byl vybrán jako nejvhodnější kandidát na pozici realitní makléř s prací v oboru obchod, nákup
a marketing.
Náplní Vaší práce bude komunikace s klientem, nábor nemovitosti, prodej a pronájem nemovitosti.
Jedná se o plný pracovní úvazek s nástupem od 5. ledna 2012.
Dostavte se dne 5. ledna 2012 v 8:00 hod. do naší realitní kanceláře, dveře č. 120 k podepsání
pracovní smlouvy a mzdového výměru.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.
S pozdravem

Mgr. Jan Knapp
vedoucí personálního oddělení
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Kritéria hodnocení skupinové práce:
Proces bude hodnocen ústně, upřednostníme kladnou motivaci žáka a vedeme jej tak k vlastnímu poznání a sebehodnocení.
Hodnocení následuje v tomto pořadí:
Hodnocení projektového úkolu

●● proces hodnotí každá skupina samostatně
●● proces hodnotí každý žák skupiny – vlastní přínos
pro skupinu, co se naučil sám
●● doplňující hodnocení učitele
Výstupy – splnění projektového úkolu hodnotí vyučující a
přihlíží k hodnocení vedoucího skupiny.

- způsob kontroly (termíny)

Učitel při zadání projektového úkolu určí harmonogram
plnění stanoveného úkolu. Termíny bude kontrolovat vedoucí skupiny a učitel.

Hodnocení skupinové práce:
Skupinovou práci a práci na projektových úkolech budeme hodnotit z následujících pohledů:

1. práce skupiny jako celku, kdy hodnotíme:
●● způsob organizace ve skupině
- způsob / formy hodnocení projektového úkolu

●● rozdělení rolí ve skupině
●● míru splnění úkolu
●● zvolený postup
●● způsob a kvalitu prezentace
●● písemné a grafické zpracování

2. práce jednotlivce ve skupině
skupina sama určí, kdo pracoval nejlépe a vyhodnotí
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6.9 Zadání projektového úkolu č. 3
Název projektového úkolu:

Napište rozhodnutí o výsledku výběrového řízení.

Předmět, třída zapojených žáků:

Písemná a elektronická komunikace, 3. ročník Obchodní
akademie

Podrobné slovní zadání projektového
úkolu:

Zpracujte a napište vhodnou formou podle ČSN 01 6910 rozhodnutí
o výsledku výběrového řízení, konaného dne 28. listopadu 2011,
kdy členové komise rozhodli, že byl vybrán jako nejvhodnější
kandidát na pozici realitní makléř s prací v oboru obchod, nákup
a marketing Mgr. Jan Provázek, bytem Pod Horou 18, 750 00
Přerov.
Náplní práce nového zaměstnance bude komunikace s klientem,
nábor nemovitosti, prodej a pronájem nemovitosti. Jedná se o
plný pracovní úvazek s nástupem od 5. ledna 2012. Jmenovaný se
dostaví k podepsání pracovní smlouvy a mzdového výměru dne 5.
ledna 2012 v 8:00 hod. do realitní kanceláře OAOL REALITY, s. r.
o., Olomouc, tř. Spojenců 16A /1227, tel.: 585 205 911, dveře č. 120.
Dopis podepisuje Mgr. Jan Knapp, vedoucí personálního oddělení.

Studijní zdroje:

Norma ČSN 01 6910, učebnice PEK, internet, pravidla českého
pravopisu

Definování pracovních pomůcek:

PC, internet, dataprojektor, tiskárna, kancelářský papír A4

Termín a způsob odevzdání:

Termín dle ŠVP
V elektronické podobě zasláním na mail, v tištěné podobě
odevzdat vyučujícímu.

Rozsah výstupů (jasně definovaný
požadavek výstupů):

Zpracování dopisu o výsledku výběrového řízení v MS Word
v elektronické i tištěné podobě, s využitím znalostí ČSN 01 6910.

1. vedoucí
Koordinuje aktivity členů týmu, tým vede ke spolupráci a k úspěšné
realizaci stanoveného cíle. Rozhoduje a stanovuje priority pro tým.
Jeho vedení spočívá zejména v sociální rovině.
2. realizátor
Rozhodnutí a strategie přijaté v rámci plnění projektového úkolu
mění v definované a proveditelné úkoly. Zajišťuje metodiku při
plnění úkolů.
Zajistí, aby nápady členů skupiny a rozhodnutí ve skupině byly
transformovatelné do řešených projektových úloh, a zabezpečuje,
aby úkoly byly realizovány včas.
Skupina, role v týmu:

3. hlídač času
Sleduje dodržování časového plánu stanoveného pro splnění
zadaného projektového úkolu. Do detailů kontroluje průběh plnění
projektového úkolu tak, aby se na nic nezapomnělo.
4. vyhledavač zdrojů
Shromažďuje informace, nápady, navazuje kontakty, získává
podporu mimo skupinu. Přináší informace, nápady a kontakty
nezbytné ke splnění stanoveného projektového úkolu a předává je
ostatním členům skupiny.
5. dotahovač
Kontroluje, zda se dodržuje řád a časový plán. Dává pozor,aby se
na nic nezapomnělo. Napravuje chyby a omyly.
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Bodový: PEK 20 bodů
Stupnice hodnocení:
20–18 bodů: výborný
17–14 bodů: chvalitebný
13–10 bodů: dobrý
9–6 bodů: dostatečný
5–0 bodů: nedostatečný
Hodnotíme:
Způsob hodnocení:

1.

práce skupiny jako celku
●● způsob organizace ve skupině
●● rozdělení rolí ve skupině
●● míru splnění úkolu
●● zvolený postup
●● způsob a kvalitu prezentace
●● písemné a grafické zpracování

2.

práce jednotlivce ve skupině
●● skupina sama určí, kdo pracoval nejlépe
●● vyhodnotí podíl jednotlivců na konečném výsledku

3.

sebehodnocení žáka

Záznam průběhu realizace projektového úkolu:
Učitel při zadání projektového úkolu určí harmonogram plnění stanoveného úkolu v návaznosti na HMG
pro plnění samostatného projektu a HMG pro ověřování jednotlivých projektů OA Olomouc. Termíny bude
kontrolovat vedoucí skupiny a učitel.
Žáci vycházeli z výběrového řízení na pozici realitní makléř, určili nejlepšího kandidáta, napsali rozhodnutí
o výsledku výběrového řízení jak kladné, tak i záporné a upravili podle normy ČSN 01 6910, podle pravidel
českého pravopisu a zásad typografie. Dbali na správné řádkování, odrážky a číslování, na obsahovou
a stylistickou správnost dokumentu.
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6.10 Vzorové řešení žáka projektového úkolu č. 3

OAOL REALITY, s. r. o.
Olomouc, tř. Spojenců 16A/1227, tel.: 585 205 911
Mgr. Michala Pavlicová
Pod Horou 18
750 00 PŘEROV

Olomouc 13. prosince 2012

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Vážená paní magistro,
na základě výběrového řízení konaného dne 13. prosince 2012 jste byla vybrána jako nejvhodnější uchazeč na pozici realitní makléř.
Potvrďte Váš zájem o nabízenou pozici a dostavte se dne 7. ledna 2013 v 8:00 hod. do kanceláře
č. 120 budovy realitní kanceláře OAOL REALITY k podpisu pracovní smlouvy a mzdového
výměru a k projednání dalších personálních záležitostí.
Nastoupit do zaměstnání můžete od 7. ledna 2013.
S pozdravem

Mgr. Jan Knapp
vedoucí personálního oddělení
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6.11 Učební plán projektového úkolu č. 4
Název školy:

Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11

Název společného projektu:

Výběrové řízení hrou

Název projektového úkolu:

Vytvořte šablonu pro rozhodnutí o výsledku výběrového řízení.

Předmět:

Informační komunikační technologie

Určeno pro studijní obor:

Obchodní akademie

Ročník:

3.

Jméno a příjmení pedagoga:

Ing. Ivana Černá

Kontakt:

ce@uc.oaol.cz

Zadání projektového úkolu

viz. samostatné zadání projektového úkolu.

Cíl projektového úkolu

Naučit žáky vytvořit šablonu pro rozhodnutí o výsledku výběrového řízení v programu MS Word a
používat ji.

Typ projektového úkolu

Kombinovaný, školní, samostatný, krátkodobý, integrující více předmětů.

Přesahy projektového úkolu do jiných předmětů zapojených do projektu EKONOM

Předmět IKT navazuje na vypracování projektových
úkolů v předmětech ekonomika, anglický jazyk, písemná elektronická komunikace.

Přesahy projektového úkolu do jiných předmětů
mimo projekt EKONOM

právo, český jazyk, fiktivní firma

Hodinová dotace

1 vyučovací hodina

Použité metody

Výklad – objasnění problematiky a zadání úkolu
Samostatná práce – práce s textovým editorem MS
Word, ukládání dokumentů na školní souborový
server
Práce s internetem – vyhledávání souvisejících informací

Způsob využití interaktivních didaktických pomůcek

PC, dataprojektor, internet, interaktivní tabule

Další potřebné pomůcky a prostředky

Počítačová učebna školy vybavená PC s MS Office
a datovým projektorem, školní souborový server.

Které kompetence bude student rozvíjet při plnění
projektového úkolu

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi a dále kompetence komunikativní, personální a sociální, viz. METODIKA SPOLEČNÉHO
PROJEKTU .

Vazba projektového úkolu mimo školu

Zpracovaný projektový úkol bude prezentován ostatním žákům školy, veřejnosti a rodičům.
Ve spolupráci s personální agenturou bude projektový úkol použit v ekonomické hře, kterou si zahrají
vybraní žáci z partnerských škol.
Znalosti získané v projektu si žáci ověří v odborné
praxi.
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Vypracování projektového úkolu pedagogem pro kontrolu projektů žáka
Vypracování projektového úkolu pedagogem je uvedeno jako samostatná příloha na CD.
Bodový: IKT 20 bodů
IKT – 20 bodů
PEK – 5 bodů
ANJ – 7 bodů
PRA – 32 bodů
UCE – 36 bodů
Hodnocení projektového úkolu

Stupnice hodnocení:
(po sečtení s ostatními předměty)
100 – 90 bodů: výborný
89 – 75 bodů: chvalitebný
74 – 50 bodů: dobrý
49 – 35 bodů: dostatečný
34 – 0 bodů: nedostatečný
Výstupy – splnění projektového úkolu hodnotí vyučující

- způsob kontroly (termíny)

Žákům bude dán dostatečný prostor pro přípravu na
vypracování projektového úkolu – 1 týden. Poté bude
projektový úkol zpracováván žáky ve vyučování ve
skupinách, zástupce skupiny bude prezentovat úkol
ostatním žákům třídy.
Termíny bude stanovovat a kontrolovat učitel.
Každý žák samostatně předvede řešení svého projektového úkolu prostřednictvím interaktivní tabule.
Jeho hodnocení bude následovat v tomto pořadí:

- způsob / formy hodnocení projektového úkolu

●● proces hodnotí všichni žáci ve skupině
●● proces hodnotí žák formou sebehodnocení
doplňující hodnocení učitele
Hodnotíme:
●●
●●
●●
●●
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míru splnění úkolu
zvolený postup
způsob a kvalitu prezentace
písemné a grafické zpracování

6.12

Zadání projektového úkolu č. 4

Název projektového úkolu:

Vytvořte šablonu pro rozhodnutí o výsledku výběrového řízení.

Předmět, třída zapojených žáků:

Informační a komunikační technologie, 3.A, 30

Podrobné slovní zadání projektového úkolu:

Vytvořte v programu MS Word šablonu pro rozhodnutí o výsledku
výběrového řízení. Jako základ pro tvorbu šablony vezměte dokument vytvořený v předmětu PEK. Naleznete ho jako přílohu k zadání
pro žáka pod názvem OL_IVP4_příloha k zadání pro žáka. Šablonu
uložte a následně ji vyplňte pro konkrétního uchazeče, který vyhrál
výběrové řízení.

Studijní zdroje:

Marie Franců: Šablony v programech Microsoft Office, Computer
Press, 1. vydání z roku 2004, ISBN: 80-251-0172-X

Definování pracovních pomůcek:

Počítačová učebna školy vybavená PC s MS Office a datovým projektorem, školní souborový server.

Termín a způsob odevzdání:

Termín bude stanoven v souladu s harmonogramem Tematického
plánu pro předmět IKT a s termíny projektových dnů pro daný školní
rok. Šablonu pro rozhodnutí o výsledku výběrového řízení a vyhotovené rozhodnutí o výsledku výběrového řízení žák umístí do svého
domovského adresáře na školním souborovém serveru a odešle elektronicky na mailovou adresu vyučujícího.

Rozsah výstupů (jasně definovaný
požadavek výstupů):

Skupina, role v týmu:

Šablona pro rozhodnutí o výsledku výběrového řízení ve formátu
dotx, vyhotovené rozhodnutí o výsledku výběrového řízení ve formátu docx.
Skupinu tvoří 5 žáků , jejich role v týmu jsou:
1. vedoucí (Chairman)
Optimálně koordinuje aktivity členů týmu, tým vede ke spolupráci a k úspěšné realizaci stanoveného cíle. Rozhoduje a stanovuje priority pro tým. Odpovídá za splnění projektového úkolu a
hodnotí podíl jednotlivců na jeho splnění .
2. realizátor (Implementer)
Rozhodnutí a strategie přijaté v rámci plnění projektového úkolu
mění v definované a proveditelné úkoly. Zajišťuje metodiku při
plnění úkolů.
Zajistí, aby nápady členů skupiny a rozhodnutí ve skupině byly
transformovatelné do řešených projektových úloh a zabezpečuje,
aby úkoly byly realizovány včas.
3. hlídač času (Clockwatchers)
Sleduje dodržování časového plánu stanoveného pro splnění zadaného projektového úkolu. Do detailů kontroluje průběh plnění
projektového úkolu tak, aby se na nic nezapomnělo. Hlídá, kdy
má činnost začít , případně skončit, že činnost skutečně v termínu
začne (skončí). Kontroluje členy skupiny, aby byli včas připraveni ke splnění jim zadaných úkolů.
4. vyhledavač zdrojů (Ressource investigator)
Shromažďuje informace, nápady, navazuje kontakty, získává
podporu mimo skupinu. Přináší informace, nápady a kontakty
nezbytné ke splnění stanoveného projektového úkolu a předává
je ostatním členům skupiny.
5. dotahovač (Finisher)
Prověřuje, zda se dodržuje řád a časový plán. Do detailů vše kontroluje. Dává pozor,aby se na nic nezapomnělo. Napravuje chyby
a omyly tak, aby byl úkol splněn bezchybně.
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Každý žák samostatně předvede řešení svého projektového úkolu
prostřednictvím interaktivní tabule. Jeho hodnocení bude následovat
v tomto pořadí:
●● proces hodnotí všichni žáci ve skupině
●● proces hodnotí žák formou sebehodnocení
●● doplňující hodnocení učitele.
Způsob hodnocení:

Hodnotíme:
●● míru splnění úkolu
●● zvolený postup
●● způsob a kvalitu prezentace
●● písemné a grafické zpracování
Každému žákovi bude přiděleno 0-20 bodů.
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6.13 Vzorové řešení projektového úkolu 4 od žáka

OAOL REALITY, s. r. o., Olomouc,
tř. Spojenců 16A /1227, tel.: 585 205 911
Pan/paní
Klepněte sem a zadejte text.
Klepněte sem a zadejte text.
Klepněte sem a zadejte text.
Olomouc Klepněte sem a zadejte text.

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Vážený pane/paní ,
na základě výběrového řízení konaného dne Klepněte sem a zadejte text. jste byl/a vybrán/a
jako nejvhodnější uchazeč na pozici Klepněte sem a zadejte text.
Nastoupit do zaměstnání můžete od Klepněte sem a zadejte text.
Potvrďte Váš zájem o nabízenou pozici a dostavte se dne Klepněte sem a zadejte text. v
Klepněte sem a zadejte text. hod. do kanceláře č. 300 budovy realitní kanceláře OAOL
REALITY, s. r. o., k podpisu pracovní smlouvy a projednání dalších personálních záležitostí.
S pozdravem

Mgr. Jan Knapp
vedoucí personálního oddělení

BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ

DIČ
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6.14 Hodnocení společného projektu
Název školy:

Obchodní akademie

Název SP :

IVI – Výběrové řízení hrou

Zapojená třída:

3. A

Počet zapojených žáků:

30

Garant SP:

Ing. Hana Lněničková

Školní rok:

2011/2012

Zapojený předmět

IKT
EKO
PEK

Pedagogové zapojeni do realizace SP:
Pedagog

Ing. Černá Ivana
Ing. Hana Lněničová
Mgr. Zuzana Kupková

Společný projekt podpořil posílení těchto kompetencí žáka:
Jednotlivé kompetence ohodnoťte číselnou hodnotou v rozmezí 0 – 10.
Hodnota „0“ - znamená, že společný projekt příslušnou kompetenci nerozvíjí vůbec.
Hodnota „10“ - znamená společný projekt příslušnou kompetenci rozvíjí v maximální možné míře.
Do závěrečného hodnocení studenta budou přeneseny pouze kompetence, které získají bodové hodnocení 5 a výše.
Všeobecné kompetence

Hodnota

Kompetence k učení

10

Kompetence k řešení problémů

10

Komunikativní kompetence

10

Personální a sociální kompetence

10

Občanská kompetence a kulturní povědomí

5

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

10

Matematické kompetence

0

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

10

Odborné kompetence

Hodnota

Kompetence využívat poznatky z oblasti práva

3

Kompetence provádět typické podnikatelské činnosti

7

Kompetence provádět typické finanční operace

0

Kompetence dodržovat bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

0
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Společný projekt byl zaměřen na posilování těchto dovedností a schopností:
Jednotlivé dovednosti a schopnosti ohodnoťte číselnou hodnotou v rozmezí 0 – 10.
Hodnota „0“ - znamená, že společný projekt příslušné dovednosti a schopnosti nerozvíjí vůbec.
Hodnota „10“ - znamená, že společný projekt příslušné dovednosti a schopnosti rozvíjí v maximální
možné míře.
Do závěrečného hodnocení studenta budou přeneseny pouze kompetence, které získají bodové hodnocení 5 a výše.
Schopnosti a dovednosti

Hodnota

Komunikační schopnost/dovednost

8

Využívání informačních a komunikačních technologií

10

Dovednost vystupování a prezentace vlastních výstupů

8

Schopnost nést odpovědnost

10

Ochota učit se

10

Schopnost porozumění a práce v týmu

10
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7.

Seznam společných projektů a projektových úkolů

7.1 Seznam společných projektů pro studijní obor
63-41-M/02 Obchodní akademie
SP 1

Založení společnosti s ručením omezeným TRENDY, s.r.o. (3. ročník)
01
Zpracování zakladatelského rozpočtu (Ekonomika)

02
SP 2

SP 3

Sestavení zahajovací rozvahy a otevření účtů (Účetnictví)

Život společnosti TRENDY, s.r.o. v prvním roce (3. ročník)
03 Zaúčtování pořízení a opotřebení nového průmyslového šicího stroje (Účetnictví)

04

Účtování zásob vlastní výroby (způsob účtování A a B) (Účetnictví)

05

Vyhotovení daňového dokladu (faktury) při prodeji vlastních výrobků (Účetnictví)

06

Vyhotovení zúčtovací a výplatní listiny a zaúčtování mezd za mzdové období září
(Účetnictví)

07

Pořízení nového dopravního prostředku formou finančního leasingu a zaúčtování leasingových splátek (Účetnictví)

08

Vyhotovení evidence DPH za měsíční zdaňovací období a zaúčtování výsledné daňové
povinnosti (nároku na odpočet DPH) (Účetnictví)

09

Inventarizace zásob, dlouhodobého majetku a pokladny, zaúčtování inventarizačních
rozdílů a případných náhrad (Účetnictví)

10

Kalkulace vlastních nákladů a ceny funkčního prádla (Ekonomika)

11

Pořízení nového průmyslového šicího stroje (Ekonomika)

12

Přiznání k dani z nemovitostí (Ekonomika)

13

Mzdy pracovní skupiny Hubený v září (Ekonomika)

14

Výpočet a přiznání k dani silniční (Ekonomika)

15

Výpočet a přiznání k dani z příjmů právnických osob (Ekonomika)

Život společnosti TRENDY, s.r.o. a vstup na kapitálový trh (3. ročník)
Vyhotovení reklamního letáku a inzerátů do denního tisku k prezentaci nové firmy
TRENDY, s.r.o. (Ekonomika)

16

SP 4

17

Sestavení odpisového plánu nového multifunkčního kopírovacího stroje s využitím rovnoměrného i zrychleného způsobu odepisování (Účetnictví)

18

První setkání se směnkou (Ekonomika)

19

Vstup na kapitálový trh – nákup akcií (Ekonomika)

20

I na povinném ručení se dá ušetřit (Ekonomika)

Výběrové řízení na místo modelky (2., 3. a 4. ročník)
Sestavení inzerátu pro přijetí modelky (Ekonomika)

21

22

Žádost o místo modelky (Ekonomika)

23

Strukturovaný životopis (Ekonomika)

24

Vznik pracovního poměru – pracovní smlouva + evidence pracovníka (Ekonomika)
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SP 5

25

Přihlášení  zaměstnance  k  platbě ZP (Účetnictví)

26

Přihlášení  zaměstnance  k  platbě SP (Účetnictví)

Měsíční zpracování mezd vybraných pozic v modelingové agentuře
(3. a 4. ročník)
27 Stanovení potřeby pracovníků (švadlen) pro ojedinělou zakázku (Ekonomika)

28

Výpočet čisté mzdy (Ekonomika)

29

Výpočet úkolové mzdy (Ekonomika)

30

Výpočet podílové mzdy (Ekonomika)

31

Vyplnění „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z
funkčních požitků“ (Účetnictví)

32

Sestavení zúčtovací a výplatní listiny zaměstnanců (Účetnictví)

33

Zaúčtování mezd (Účetnictví)

34

Příkaz k úhradě – odvody z mezd (Účetnictví)

35

Přehled o odvodu SP na SSZ (Účetnictví)

36

Přehled o odvodu ZP na ZP (Účetnictví)

37

Zaměstnanecký benefit – používání služebního auta pro soukromé účely
(Účetnictví a daně)

38
SP 6

Zaměstnanecký benefit – stravenky (Účetnictví a daně)

Služební cesty zaměstnanců v tuzemsku a EU (3. a 4. ročník)
Příprava reklamy společnosti (Ekonomika)

39

SP 7

40

Vyplacená záloha zaměstnanci na pracovní cestu (Účetnictví a daně)

41

Vyúčtování tuzemské služební cesty – cestovní příkaz (Účetnictví a daně)

42

Vyúčtování zahraniční služební cesty – cestovní příkaz (Účetnictví a daně)

43

Použití vlastního osobního auta na služební cestě – cestovní příkaz (Účetnictví a daně)

44

Použití služebního osobního auta na služební cestě – cestovní příkaz (Účetnictví a daně)

45

Zaúčtování všech cestovních příkazů (Účetnictví a daně)

Specifické operace v personální a mzdové oblasti (4. ročník)
Náhrada za pracovní neschopnost – výpočet a povinnosti zaměstnavatele (Účetnictví)

46
47

Vypracování ukončení pracovně právního vztahu – dohodou (Ekonomika)

48

Potvrzení o zdanitelných příjmech pro odcházejícího zaměstnance (Účetnictví a daně)

49

Výpočet daně z příjmů fyzických osob a vyplnění daňového přiznání  - odcházející
zaměstnanec (Účetnictví a daně)

50

Roční zúčtování daně záloh na daň a provedení výpočtu daně z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti za dané zdaňovací období (Účetnictví)
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SP 8

SP 9

Zdědili jsme polovinu obchodu v Praze po strýčkovi z UK a začínáme podnikat
(3. ročník)
51 Překlad došlého dopisu z UK od právníka o dědictví (Anglický jazyk)

52

Napsání e-mailu právníkovi do UK (Anglický jazyk)

53

Napsání e-mailu spolumajiteli nemovitosti do UK a překlad odpovědi spolumajitele
(Anglický jazyk)

54

Chceme si koupit nový počítač pro prodejnu – výběr dodavatele, stylizace a napsání
poptávky (Písemná a elektronická komunikace)

55

Stylizace a napsání objednávky pro pořízení PC (Písemná a elektronická komunikace)

56

Provedení průzkumu trhu pomocí dotazníku a zpracování jeho výsledků (Ekonomika)

57

Zaevidování a zaúčtování došlé faktury za nákup počítače (Účetnictví)

58

Úhrada faktury z BÚ – příkaz k úhradě a zaúčtování úhrady faktury (Účetnictví)

Přijímací řízení a základní marketingová strategie – potřebujete asistenta/asis
tentku pro svůj obchod a jeho/její první úkol (3. ročník)
59 Sepsání inzerátu na výběrové řízení (Ekonomika)

60

Sepsání životopisu uchazeče o pracovní místo (Ekonomika)

61

Napsání strukturovaného životopisu v anglickém jazyce (Anglický jazyk)

62

Sestavení a napsání motivačního dopisu (Písemná a elektronická komunikace)

63

Přijímací pohovor (Ekonomika)

64

Dramatizace pracovního pohovoru (Anglický jazyk)

65

Prezentace Skotska a jeho produktů (Evropská integrace)

SP 10 Zahraniční pracovní cesta (3. ročník)
66 Překlad pozvání do Skotska (Anglický jazyk)

67

Rezervace letenky (Ekonomika)

68

Výběr vhodného ubytování (Ekonomika)

69

Rezervace hotelu (Anglický jazyk)

70

Check-in v hotelu a na letišti (Anglický jazyk)

71

Vyhotovení cestovního příkazu pro zahraniční cestu
(Písemná a elektronická komunikace)

72
SP 11

Poptávka po whisky (Anglický jazyk)

Promotion obchodu a velký kšeft (3. ročník)
73 Sestavení nabídkového listu (Písemná a elektronická komunikace)

74

Vytvoření reklamního letáku (Marketing)

75

Vytvoření rozhlasové reklamy (Marketing)

76

Vytvoření stránky na facebooku (Marketing)

77

Překlad reklamního letáku (Anglický jazyk)

78

Realizace prodeje našeho zboží zákazníkovi – vyřízení objednávky (Účetnictví)
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79

Odpisový plán – budova (Účetnictví)

80

Vnitropodniková směrnice k odpisu drobného majetku
(Písemná a elektronická komunikace)

SP 12 Vypisujeme výběrové řízení (2. ročník)
81 Zadejte požadavky pro výběrové řízení na pozici realitní makléř (Ekonomika)

82

Vytvořte zápis z porady (Písemná a elektronická komunikace)

83

Vytvořte inzerát – nabídka pracovní pozic (Písemná a elektronická komunikace)

84

Přeložte inzerát – nabídka pracovní pozice (Anglický jazyk)

85

Vložte inzerát na web (Informační a komunikační technologie)

86

Napište pozvánku na výběrové řízení (Písemná a elektronická komunikace)

SP 13 Hledám práci (3. ročník)
87 Definujte své požadavky pro výběr vhodného zaměstnání (Ekonomika)

88

Vyplňte dotazník pro účely výběrového řízení (Ekonomika)

89

Životopis – na formuláři europass (Písemná a elektronická komunikace)

90

Přeložte životopis (CV) (Anglický jazyk)

91

Vytvořte šablonu životopisu (Informační a komunikační technologie)

92

Napište motivační dopis a přiložte životopis (Písemná a elektronická komunikace)

93

Přeložte motivační dopis (Anglický jazyk)

SP 14 Výběrové řízení hrou (3. ročník)
94 Výběrové řízení – zadání pravidel hry (Ekonomika)

95

Vyplňte test z anglického jazyka (Anglický jazyk)

96

Napište Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení (Písemná a elektronická komunikace)

97

Vytvořte šablonu pro rozhodnutí o výsledku výběrového řízení (Informační a komunikační technologie)

SP 15 Uzavíráme pracovní smlouvu (3. ročník)
98 Navrhněte dodatek o ochraně osobních dat a jeho využití (Právo)

99

Vytvořte vzorovou Pracovní smlouvu (Právo)

100 Upravte pracovní smlouvu podle ČSN 01 6910 (Písemná a elektronická komunikace)
101 Vytvořte šablonu Pracovní smlouvy a použijte ji k sepsání pracovní smlouvy zaměstnance (Informační a komunikační technologie)

102 Vytvořte mzdový výměr – přílohu k Pracovní smlouvě (Právo)
103 Upravte mzdový výměr – přílohu k Pracovní smlouvě (Písemná a elektronická komunikace)
SP 16 Zajištění ostatních pracovně právních vztahů (3. ročník)
104 Sepište dohodu o hmotné odpovědnosti (Právo)

105 Upravte Dohodu o hmotné odpovědnosti (Písemná a elektronická komunikace)
Seznam společných projektů a projektových úkolů
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106 Vytvořte šablonu Dohody o hmotné odpovědnosti a použijte ji k sepsání dohody o hmotné odpovědnosti zaměstnance (Informační a komunikační technologie)

107 Sepište smlouvu o užívání služebního vozidla i pro soukromé účely (Právo)
108 Vytvořte protokol o převzetí motorového vozidla (Právo)
109 Vyhotovte inventární karty dlouhodobého majetku (Účetnictví)
110

Vyhotovte inventární karty drobného dlouhodobého majetku (Účetnictví)

111

Vypočtěte odpisy dlouhodobého majetku. Zaúčtujte. (Účetnictví)

112

Vytvořte tabulku pro výpočet odpisů (Informační a komunikační technologie)

113 Vytvořte dohodu o dalším vzdělávání zaměstnance (Právo)
SP 17 Vedeme osobní a mzdovou agendu (3. ročník)
114 Vypracujte Osobní a  mzdový list a vyplňte Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (Účetnictví)

115 Vyplňte přihlášku zaměstnance na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení
(Účetnictví)

116 Vyplňte přihlášku a evidenční list zaměstnavatele na příslušnou zdravotní pojišťovnu
(Účetnictví)

117

Vyplňte přihlášku zaměstnance – Hromadné oznámení zaměstnavatele na příslušnou
zdravotní pojišťovnu (Účetnictví)

118 Vyplňte cestovní příkaz zaměstnance (Účetnictví)
119 Proveďte výpočet mezd za zúčtovací období. Zaúčtujte. (Účetnictví)
120 Sepište smlouvu o půjčce (Právo)
121 Sestavte splátkový kalendář poskytnuté půjčky zaměstnanci a zaúčtujte (Účetnictví)
SP 18 Co všechno je dobré znát - začínáme podnikat (1. ročník)
122 Exkurze ve výrobním podniku AZ-Ekotherm Šumperk (včetně zadání úkolů a vyhodnocení) (Ekonomika)

123 Průzkum trhu – konkurence v okrese Šumperk (Ekonomika)
124 Výběr vhodné formy podnikání (Ekonomika)
125 Způsoby propagace organizace (Ekonomika)
126 Výpočet prodejní ceny okna (Ekonomika)
127 Překlad propagačního letáku (Anglický jazyk)
SP 19 Deník pana účetního (2. ročník)
128 Vyhotovení a kontrola úplnosti pokladních dokladů (Účetnictví)

129 Vedení pokladní knihy (Účetnictví)
130 Zaúčtování pokladních operací, pokladní skontro (Účetnictví)
131 Zaúčtování bank. operací podle bankovního výpisu (Účetnictví)
132 Vedení knihy přijatých faktur (Informační a komunikační technologie)
133 Vyhotovení účetního deníku (Účetnictví)
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134 Inventarizace majetku a závazků (Účetnictví)
135 Sestavení rozvahy (Účetnictví)
SP 20 Tajemný svět čísel (2. ročník)

136 Výpočet průměrného ročního počtu zaměstnanců (Statistika)
137 Zachycení struktury zaměstnanců (Statistika)
138 Výpočet průměrné hrubé mzdy za únor u dělníků (Ekonomika)
139 Zjištění variability odměn u dělníků (Statistika)
140 Zjištění modusu a mediánu u odpracovaných hodin za všechny dělníky (Statistika)
141 Výpočet splnění plánu nákladů na ekologické brikety za předchozí měsíc (Ekonomika)
142 Výpočet průměrného tempa růstu u měsíčních tržeb u ekologických briket (Statistika)
SP 21 Bez práce nejsou koláče (3. ročník)
143 Grafické znázornění organizační struktury podniku pro organizační řád (Ekonomika)

144 Okamžité zrušení pracovního poměru (Právo)
145 Výpověď z pracovního poměru (Právo)
146 Vypsání výběrového řízení  (Písemná a elektronická komunikace)
147

Sestavení pracovního inzerátu v ANJ hledajícího pracovníky na pozici obchodního referenta (Anglický jazyk)

148 Sestavení formuláře osobního dotazníku v ANJ (Anglický jazyk)
149 Vyhotovení strukturovaného životopisu a motivačního dopisu (Písemná a elektronická
komunikace)

150 Strukturovaný životopis v ANJ (Anglický jazyk)
151 Motivační dopis v ANJ (Anglický jazyk)
152 Pozvánka na výběrové řízení (Písemná a elektronická komunikace)
SP 22 Práce? A co za to? (4. ročník)
153 Uzavření pracovního poměru, pracovní smlouva (Právo)

154 Vyhotovení mzdového výměru zaměstnance (Cvičná kancelář)
155 Výpočet mzdy nově přijatých zaměstnanců (Účetnictví)
156 Zúčtování mezd a zákonného ZP a SP nově přijatých zaměstnanců (Účetnictví)
157 Hromadný příkaz k úhradě (Účetnictví)
158 Mzdové listy zaměstnanců (Účetnictví)
159 Cestovní příkaz (Fiktivní firma)
SP 23 Zajišťujeme vlastní dopravu (4. ročník)
160 Poptávka po užitkovém automobilu (dlouhodobém majetku) (Cvičná kancelář)

161 Srovnání bankovních produktů (Ekonomika)
162 Výběr bankovního produktu a podklady pro poskytnutí bankovního úvěru (Ekonomika)
163 Zástavní smlouva – zajištění úvěru (Právo)
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164 Nájemní smlouva (Právo)
165 Smlouva o smlouvě budoucí (Právo)
166 Vyhotovení objednávky užitkového automobilu (Cvičná kancelář)
SP 24 Neopouštěj staré věci pro nové… Ale jděte! (3. ročník)
167 Nákup dlouhodobého majetku – nákupní kalkulace (Ekonomika)

168 Obchodní dopis – poptávka v ANJ (Anglický jazyk)
169 Obchodní dopis (e-mail) – objednávka DHM v angličtině Anglický jazyk)
170 INCOTERMS – dodací podmínky v ANJ (Anglický jazyk)
171

Obchodní dopis – dodatek ke kupní smlouvě (úprava podmínek) v ANJ (Anglický jazyk)

172 Obchodní dopis – žádost o seřízení po zkušebním provozu v ANJ (Anglický jazyk)
173 Účetní případy spojené s pořízením nového dlouhodobého majetku (Účetnictví)
174 Vyhotovení inventární karty, výpočet odpisů (Účetnictví)
175 Vyplnění příkazu k úhradě zahraniční faktury v ANJ (Anglický jazyk)
176 Kupní smlouva na prodej nepotřebného zařízení (Ekonomika)
177 Vyřazení nepotřebného zařízení (Účetnictví)
178 Vystavení odběratelské faktury za prodané nepotřebné zařízení (Písemná a elektronická
komunikace)
SP 25 Labyrintem zásob (4. ročník)
179 Výběr nejvhodnějšího dodavatele materiálu (Ekonomika)

180 Objednávka materiálu (Cvičná kancelář)
181 Objednávka materiálu v ANJ (Anglický jazyk)
182 Obchodní dopis (e-mail) – potvrzení objednávky v angličtině (Anglický jazyk)
183 Obch. dopis – stížnost na obsah dodávky v ANJ (Anglický jazyk)
184 Účetní případy spojené s nákupem materiálu, reklamace (Účetnictví)
185 Vyhotovení výdejek materiálu (metody oceňování při vyskladnění zásob) (Účetnictví)
186 Evidence materiálu na skladních kartách (Účetnictví)
187 Zjištění a zaúčtování inventarizačních rozdílů u materiálu (Účetnictví)
188 Urgence dodávky materiálu (Cvičná kancelář)
SP 26 Výrobek a odběratel (3. ročník)
189 Kalkulace ceny nového výrobku (Ekonomika)

190 Zásoby vlastní výroby (příjem výrobků na sklad  a jejich výdej) (Účetnictví)
191 Daňový doklad – faktura vydaná za prodej  výrobků
(Písemná a elektronická komunikace)

192 Upomínka úhrady faktury (Písemná a elektronická komunikace)
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SP 27 Business s Číňanem: I. Světové tržiště ČÍNA (1. ročník)
193 Mapování Číny (Hospodářský zeměpis)

194 Základní údaje o Číně (Hospodářský zeměpis)
195 Zjistit základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti) (Ekonomika)

196 Tvorba grafu z makroekonomických údajů (Informační technologie)
197 Průzkum trhu – nabídka čínského zboží (Ekonomika)
198 Zahraniční obchod Číny (Hospodářský zeměpis)
199

Zhodnocení hospodářského vývoje Číny za poslední rok (Hospodářský zeměpis)

200 Zjistit pravidla a normy chování během obchodní schůzky v Číně
(Hospodářský zeměpis)

201 Promyslet zvyklosti Chanů důležité pro obchodní jednání (Hospodářský zeměpis)
202 Zjistit cesty ke vstupu na čínský trh (Hospodářský zeměpis)
203 Vyhodnotit poptávku v čínském  teritoriu po českém zboží (Hospodářský zeměpis)
204 Problémy a rizika čínského trhu (Hospodářský zeměpis)
205 Padělání a kopírování v Číně - Ochrana duševního vlastnictví (Hospodářský zeměpis)
SP 28 Business s Číňanem: I. Světové tržiště ČÍNA (3. ročník)
206 Založení firmy (Ekonomika)

207 Tvorba firemních www stránek (Informační technologie)
208 Inzerát, životopis a motivační dopis (Ekonomika)
SP 29 Business s Číňanem - Provozní činnost firmy (3. a 4. ročník)
209 Odpis majetku (Ekonomika)

210 Výpočet mzdy (Ekonomika)
211 Pořízení dlouhodobého majetku (Účetnictví)
212 Mzda společníka (Účetnictví)
213 Ceniny (Účetnictví)
SP 30 Business s Číňanem – Obchodní činnost firmy (3. ročník)
214 Dodací podmínky (Ekonomika)

215 Průzkum trhu (Ekonomika)
216 Pořízení zboží (Účetnictví)
217 Platební příkaz (Účetnictví)
218 Zpracování obchodního dopisu (nabídka) (Písemná a elektronická komunikace)
219 Zpracování obchodního dopisu (poptávka) (Písemná a elektronická komunikace)
220 Zpracování obchodního dopisu (objednávka) (Písemná a elektronická komunikace)
221 Zpracování obchodního dopisu (reklamace) (Písemná a elektronická komunikace)
222 Zpracování obchodního dopisu (urgence) (Písemná a elektronická komunikace)
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SP 31 Nákup a prodej svěráků firmy „Svěráček“, s. r. o. (3. ročník)
223 Nákup materiálu (Účetnictví)

224 Účtování zboží (Účetnictví)
225 Oslovení potencionálních klientů – nabídka (Elektronická komunikace)
226 Výběr internetového bankovnictví (Bankovnictví)
227 Objednávka elektro zboží – obchodní dopis (Elektronická komunikace)
228 Výběr vhodné dopravy zboží a výrobků – logistika (Hospodářský zeměpis)
229 Zřízení devizového podnikatelského účtu (Bankovnictví)
230 Vystavení faktury na prodej výrobků (Účetnictví)
231 Prodej výrobků (Účetnictví)
232 Reklamace tiskárny – obchodní dopis (Elektronická komunikace)
233 Povolení k inkasu (Bankovnictví)
234 Účtování reklamace vadné tiskárny (Účetnictví)
SP 32 Výpočet kalkulace cen výroby svěráků (4. ročník)
235 Kalkulace předběžná a výsledná (Účetnictví)

236 Vlastní výroba (Účetnictví)
237 Náklady (Účetnictví)
238 Výnosy (Účetnictví)
239 MKT mix – cena (Makreting)
SP 33 Prezentace svěráků na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (3. ročník)
240 Sestavení časového harmonogramu projektu s využitím Ganttova diagramu
(Ekonomika)

241 Marketing – distribuční cesty (Marketing)
242 Mapování nových distribučních kanálů (Hospodářský zeměpis)
243 Znalost země obchodního partnera (Hospodářský zeměpis)
244 Rozpočet nákladů na pobyt pro zahraničního partnera (Účetnictví)
245 Kalkulace předběžná a výsledná (Účetnictví)
246 Návrh propagačních materiálů (Marketing)
247 Nabídka svěráků (Obchodní korespondence)
248 Objednávka ubytování (Obchodní korespondence)
249 Nabídka produktů – 3 typy svěráků - v angličtině (Anglický jazyk)
250 Objednávka ubytování pro obchodní partnery – v angličtině (Anglický jazyk)
251 Objednávka expozičního místa (Obchodní korespondence)
252 Reklamace tiskárny (Obchodní korespondence)
253 Reklamace zboží (multifunkční tiskárna) v angličtině (Anglický jazyk)
254 Vystavení příkazu k zúčtování (Bankovnictví)
255 Časový harmonogram pro zahraničního obchodního partnera (Hospodářský zeměpis)
256 Vystavení směnky (Bankovnictví)
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257 Výběr finančních prostředků šekem (Bankovnictví)
258 Vystavení pokladního dokladu (Ekonomika)
SP 34 Výběr obchodního partnera při distribuci svěráků v ČR a v zahraničí (2. ročník)
259 Mapování nových distribučních kanálů (Marketing)

260 Výběr obchodních partnerů (Hospodářský zeměpis)
261 Znalost země obchodního partnera (Hospodářský zeměpis)
262 Nabídka (Marketing)
263 Nabídka formou letáku (Marketing)
264 Překlad letáku prezentujícího 3 typy svěráků (Anglický jazyk)
SP 35 Znalost zemí obchodních partnerů ČR – možnosti spolupráce se zahraničím
(1. ročník)
265 Mapování nových distribučních kanálů (Ekonomika)

266 Výběr obchodních partnerů (Hospodářský zeměpis)
267 Znalost země obchodního partnera (Hospodářský zeměpis)
268 Nabídka a poptávka – vyhledání na internetu (Ekonomika)
269 Návrh propagačních materiálů (Elektronická komunikace)
270 Překlad propagačního materiálu prezentujícího 3 typy svěráků (Anglický jazyk)
SP 36 Jahodový sen (3. ročník)
271 Tvorba dotazníku pro marketingový výzkum, tvorba otázek, sběr informací (Ekonomika)

272 Zpracování dat z marketingového výzkumu (Statistika)
273 Analýza dat a tvorba výstupu z marketingového výzkumu (Statistika)
274 Příprava výroby, zajištění výroby (Ekonomika)
275 Rozbor nákladů pro výrobu (Hospodářské výpočty)
276 Pořízení výrobníku zmrzliny (Ekonomika)
277 Předběžná kalkulace (Hospodářské výpočty)
278 Objednávka materiálu (Písemná a elektronická komunikace)
279 Vyhledávání zahraničního dodavatele (Hospodářský zeměpis)
280 Překlad popisu produktu (Anglický jazyk)
281 Vytvoření kupní smlouvy na nákup surovin (Právo)
282 Vytvoření skladové karty (Informační technologie)
283 Nákup materiálu – převod pořízení na sklad (Účetnictví)
284 Vyskladnění materiálu za použití metody FIFO (Účetnictví)
285 Vyrobení návrhu etikety pro nový výrobek (Informační technologie)
286 Účtování výroby zmrzliny (Účetnictví)
287 DPH (Daně)
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SP 37 Přijetí nového pracovníka na pozici asistentky ředitele (2. ročník)
288 Vypracování inzerátu AJ (Anglický jazyk)

289 Podklad pro výběr pracovníka (Hospodářské výpočty)
290 Žádost o pracovní pozici asistentky ředitele (Písemná a elektronická komunikace)
291 Strukturovaný životopis (Písemná a elektronická komunikace)
292 Životopis v anglickém jazyce (Anglický jazyk)
293 Vstupní test v anglickém jazyce (Anglický jazyk)
294 Vyhodnocení výběrového řízení (Statistika)
295 Vytvoření pracovní smlouvy (Právo)
296 Pracovní smlouva – grafická úprava – práce s dlouhým dokumentem
(Informační technologie)

297 Zpracování podkladu pro evidenci mezd (Hospodářské výpočty)
298 Výpočet mzdy (Hospodářské výpočty)
299 Výpočet odvodů za firmu (Hospodářské výpočty)
300 Zaúčtování mzdy (Účetnictví)
301 Vytvoření výplatního lístku (Informační technologie)
302 Rozbor mezd (Statistika)
303 Zaúčtování platby odvodů a mezd (Účetnictví)
304 Roční zúčtování FO (Daně)
SP 38 Prodej Jesenického biomléka (2. ročník)
305 Oslovení zahraničních mlékáren - cizojazyčná nabídka (Anglický jazyk)

306 Pořízení dlouhodobého majetku – mléčný automat (Účetnictví)
307 Reklamace vadného automatu (Písemná a elektronická komunikace)
308 Výběr nejvhodnější oblasti k prodeji biomléka – umístění automatu
(Hospodářský zeměpis)

309 Výpočet odpisů dlouhodobého majetku (Účetnictví)
310 Zaúčtování odpisů dlouhodobého majetku (Účetnictví)
311 Zaúčtování reklamačního nároku a vyřazení automatu z evidence (Účetnictví)
312 Poptávka po mléčném automatu v anglickém jazyce (Anglický jazyk)
SP 39 Náš dům (1. ročník)
313 Společenství bytových jednotek – co o tom víme? (Ekonomika)

314 Výpočet velikosti jednotlivých bytových jednotek a stanovení poměru vlastnictví v bytovém domě (Hospodářské výpočty)

315 Došlá faktura – zařazení do účetnictví, zaúčtování (Účetnictví)
316 Vyčíslení spotřeby tepla jednotlivým bytovým jednotkám (Ekonomika)
317 Pozvání na schůzi – jednu z bytových jednotek vlastní cizinec (Anglický jazyk)
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SP 40 SVJ (4. ročník)
318 Výpočet velikosti jednotlivých bytových jednotek a stanovení poměru vlastnictví v bytovém domě (Informační technologie)

319 Tabulka podle normy ČSN (Písemná a elektronická komunikace)
320 Zaúčtování zálohové a konečné faktury za dodávku tepla (Účetnictví)
321 Vyčíslení spotřeby tepla jednotlivým bytovým jednotkám (Ekonomika)
322 Oznámení o přeplatku (nedoplatku) (Anglický jazyk)
323 Hromadná korespondence -  vyrozumění nájemníků -  vyučování tepla
(Informační technologie)

324 Upomínka platby nájemného (Písemná a elektronická komunikace)

7.2 Seznam společných projektů pro studijní obor
78-42-M/02 Ekonomické lyceum
SP 41 Výběrové řízení na místo modelky (2., 3., 4. ročník)
325 Sestavení inzerátu pro přijetí modelky (Ekonomika)

326 Žádost o místo modelky (Ekonomika)
327 Strukturovaný životopis (Ekonomika)
328 Vznik pracovního poměru – pracovní smlouva + evidence pracovníka  (Ekonomika)
329 Přihlášení  zaměstnance  k  platbě ZP (Účetnictví)
330 Přihlášení  zaměstnance  k  platbě SP (Účetnictví)
SP 42 Služební cesty zaměstnanců v tuzemsku a EU
331 Příprava reklamy společnosti (Ekonomika)

(3., 4. ročník)

332 Vyplacená záloha zaměstnanci na pracovní cestu (Účetnictví a daně)
333 Vyúčtování tuzemské služební cesty – cestovní příkaz (Účetnictví a daně)
334 Vyúčtování zahraniční služební cesty – cestovní příkaz (Účetnictví a daně)
335 Použití vlastního osobního auta na služební cestě – cestovní příkaz (Účetnictví a daně)
336 Použití služebního osobního auta na služební cestě – cestovní příkaz (Účetnictví a daně)
337 Zaúčtování všech cestovních příkazů (Účetnictví a daně)
SP 43 Zdědili jsme polovinu obchodu v Praze po strýčkovi z UK a začínáme podnikat
(3. ročník)
338 Překlad došlého dopisu z UK od právníka o dědictví (Anglický jazyk)

339 Napsání e-mailu právníkovi do UK (Anglický jazyk)
340 Napsání e-mailu spolumajiteli nemovitosti do UK a překlad odpovědi spolumajitele
(Anglický jazyk)

341 Chceme si koupit nový počítač pro prodejnu – výběr dodavatele, stylizace a napsání
poptávky (Písemná a elektronická komunikace)

342 Stylizace a napsání objednávky pro pořízení PC (Písemná a elektronická komunikace)
Seznam společných projektů a projektových úkolů
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343 Provedení průzkumu trhu pomocí dotazníku a zpracování jeho výsledků (Ekonomika)
344 Zaevidování a zaúčtování došlé faktury za nákup počítače (Účetnictví)
345 Úhrada faktury z BÚ – příkaz k úhradě a zaúčtování úhrady faktury (Účetnictví)
SP 44 Přijímací řízení a základní marketingová strategie – potřebujete asistenta/asistentku pro svůj obchod a jeho/její první úkol (3. ročník)

346 Sepsání inzerátu na výběrové řízení (Ekonomika)
347 Sepsání životopisu uchazeče o pracovní místo (Ekonomika)
348 Napsání strukturovaného životopisu v anglickém jazyce (Anglický jazyk)
349 Sestavení a napsání motivačního dopisu (Písemná a elektronická komunikace)
350 Přijímací pohovor (Ekonomika)
351 Dramatizace pracovního pohovoru (Anglický jazyk)
352 Prezentace Skotska a jeho produktů (Evropská integrace)
SP 45 Zahraniční pracovní cesta (3. ročník)
353 Překlad pozvání do Skotska (Anglický jazyk)

354 Rezervace letenky (Ekonomika)
355 Výběr vhodného ubytování (Ekonomika)
356 Rezervace hotelu (Anglický jazyk)
357 Check-in v hotelu a na letišti (Anglický jazyk)
358 Vyhotovení cestovního příkazu pro zahraniční cestu
(Písemná a elektronická komunikace)

359 Poptávka po whisky (Anglický jazyk)
SP 46 Promotion obchodu a velký kšeft (3. ročník)
360 Sestavení nabídkového listu (Písemná a elektronická komunikace)

361 Vytvoření reklamního letáku (Marketing)
362 Vytvoření rozhlasové reklamy (Marketing)
363 Vytvoření stránky na facebooku (Marketing)
364 Překlad reklamního letáku (Anglický jazyk)
365 Realizace prodeje našeho zboží zákazníkovi – vyřízení objednávky (Účetnictví)
366 Odpisový plán – budova (Účetnictví)
367 Vnitropodniková směrnice k odpisu drobného majetku
(Písemná a elektronická komunikace)
SP 47 Připravujeme se na výběrové řízení na pozici realitní makléř (2. ročník)
368 Vytvořte prezentaci prodávaného bytu (Informační a komunikační technologie)

369 Připravte anglický komentář k prezentaci prodávaného bytu (Anglický jazyk)
370 Vytvořte prezentaci prodávaného domu (Informační a komunikační technologie)
371 Připravte anglický komentář k prezentaci prodávaného domu (Anglický jazyk)

134 Seznam společných projektů a projektových úkolů

372 Vytvořte prezentaci nebytového prostoru (kanceláře) k pronájmu
(Informační a komunikační technologie)

373 Připravte anglický komentář k prezentaci nebytového prostoru (kanceláře) k pronájmu
(Anglický jazyk)

374 Vytvořte inzerát na prodej nemovitosti (Písemná a elektronická komunikace)
375 Přeložte inzerát na prodej bytu (Anglický jazyk)
376 Přeložte inzerát na prodej domu (Anglický jazyk)
377 Přeložte inzerát na pronájem nebytových prostor (kancelář) (Anglický jazyk)
SP 48 Uzavíráme dohody (4. ročník)
378 Sepište vzorovou dohodu o provedení práce (Právo)

379 Sepište vzorovou dohodu o pracovní činnosti (Právo)
380 Vytvořte šablonu Dohody o pracovní činnosti a použijte ji k sepsání dohody o pracovní
činnosti zaměstnance (Informační a komunikační technologie)
SP 49 Co všechno je dobré znát - začínáme podnikat (1. ročník)
381 Exkurze ve výrobním podniku AZ-Ekotherm Šumperk (včetně zadání úkolů a vyhodnocení) (Ekonomika)

382 Průzkum trhu – konkurence v okrese Šumperk (Ekonomika)
383 Výběr vhodné formy podnikání (Ekonomika)
384 Způsoby propagace organizace (Ekonomika)
385 Výpočet prodejní ceny okna (Ekonomika)
386 Překlad propagačního letáku (Anglický jazyk)
SP 50 Není v žádném slovníku, co je v našem podniku (2. ročník)
387 Doplnění živnostenského oprávnění + zápis do obchodního rejstříku (Ekonomika)

388 Praktická hodina na PC (ekon. pojmy – orientace v ARES, obch. Rejstříku, ověření DIČ,
kurzy) (Účetnictví)

389 Návrh propagačního letáku výrobku v ANJ (Anglický jazyk)
390 Obchodní dopis – pozvánka na propagační akci firmy v ANJ (Anglický jazyk)
391 Slovníček základních ekonomických pojmů v ANJ (Anglický jazyk)
392 Formální dopis (e-mail) – sjednání obchodní schůzky v ANJ (Anglický jazyk)
393 Formální dopis (e-mail) – rezervace ubytování v zahraničí v hotelu v ANJ
(Anglický jazyk)

394 Reklamní leták nového výrobku (Ekonomika)
395 Propagační prezentace firmy v ANJ (Anglický jazyk)
SP 51 Deník pana účetního (2. ročník)
396 Vyhotovení a kontrola úplnosti pokladních dokladů (Účetnictví)

397 Vedení pokladní knihy (Účetnictví)
398 Zaúčtování pokladních operací, pokladní skontro (Účetnictví)
Seznam společných projektů a projektových úkolů
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399 Zaúčtování bank. operací podle bankovního výpisu (Účetnictví)
400 Vedení knihy přijatých faktur (Informační a komunikační technologie)
401 Vyhotovení účetního deníku (Účetnictví)
402 Inventarizace majetku a závazků (Účetnictví)
403 Sestavení rozvahy (Účetnictví)
SP 52 Bez práce nejsou koláče (3. ročník)

404 Grafické znázornění organizační struktury podniku pro organizační řád (Ekonomika)
405 Okamžité zrušení pracovního poměru (Právo)
406 Výpověď z pracovního poměru (Právo)
407 Vypsání výběrového řízení (Písemná a elektronická komunikace)
408 Sestavení pracovního inzerátu v ANJ hledajícího pracovníky na pozici obchodního referenta (Anglický jazyk)

409 Sestavení formuláře osobního dotazníku v ANJ (Anglický jazyk)
410 Vyhotovení strukturovaného životopisu a motivačního dopisu (Písemná a elektronická
komunikace)

411 Strukturovaný životopis v ANJ (Anglický jazyk)
412 Motivační dopis v ANJ (Anglický jazyk)
413 Pozvánka na výběrové řízení (Písemná a elektronická komunikace)
SP 53 Práce? A co za to? (4. ročník)
414 Uzavření pracovního poměru, pracovní smlouva (Právo)

415 Vyhotovení mzdového výměru zaměstnance (Cvičná kancelář)
416 Výpočet mzdy nově přijatých zaměstnanců (Účetnictví)
417 Zúčtování mezd a zákonného ZP a SP nově přijatých zaměstnanců (Účetnictví)
418 Hromadný příkaz k úhradě (Účetnictví)
419 Mzdové listy zaměstnanců (Účetnictví)
420 Cestovní příkaz (Fiktivní firma)
SP 54 Zajišťujeme vlastní dopravu (4. ročník)
421 Poptávka po užitkovém automobilu (dlouhodobém majetku) (Cvičná kancelář)

422 Srovnání bankovních produktů (Ekonomika)
423 Výběr bankovního produktu a podklady pro poskytnutí bankovního úvěr (Ekonomika)
424 Zástavní smlouva – zajištění úvěru (Právo)
425 Nájemní smlouva (Právo)
426 Smlouva o smlouvě budoucí (Právo)
427 Vyhotovení objednávky užitkového automobilu (Cvičná kancelář)

136 Seznam společných projektů a projektových úkolů

SP 55 Neopouštěj staré věci pro nové… Ale jděte! (3. ročník)
428 Nákup dlouhodobého majetku – nákupní kalkulace (Ekonomika)

429 Obchodní dopis – poptávka v ANJ (Anglický jazyk)
430 Obchodní dopis (e-mail) – objednávka DHM v angličtině (Anglický jazyk)
431 INCOTERMS – dodací podmínky v ANJ (Anglický jazyk)
432 Obchodní dopis – dodatek ke kupní smlouvě (úprava podmínek) v ANJ (Anglický jazyk)
433 Obchodní dopis – žádost o seřízení po zkušebním provozu v ANJ (Anglický jazyk)
434 Účetní případy spojené s pořízením nového dlouhodobého majetku (Účetnictví)
435 Vyhotovení inventární karty, výpočet odpisů (Účetnictví)
436 Vyplnění příkazu k úhradě zahraniční faktury v ANJ (Anglický jazyk)
437 Kupní smlouva na prodej nepotřebného zařízení (Ekonomika)
438 Vyřazení nepotřebného zařízení (Účetnictví)
439 Vystavení odběratelské faktury za prodané nepotřebné zařízení
(Písemná a elektronická komunikace)
SP 56

Labyrintem zásob (4. ročník)

440 Výběr nejvhodnějšího dodavatele materiálu (Ekonomika)
441 Objednávka materiálu (Cvičná kancelář)
442 Objednávka materiálu v ANJ (Anglický jazyk)
443 Obchodní dopis (e-mail) – potvrzení objednávky v angličtině (Anglický jazyk)
444 Obch. dopis – stížnost na obsah dodávky v ANJ (Anglický jazyk)
445 Účetní případy spojené s nákupem materiálu, reklamace (Účetnictví)
446 Vyhotovení výdejek materiálu (metody oceňování při vyskladnění zásob) (Účetnictví)
447 Evidence materiálu na skladních kartách (Účetnictví)
448 Zjištění a zaúčtování inventarizačních rozdílů u materiálu (Účetnictví)
449 Urgence dodávky materiálu (Cvičná kancelář)
SP 57

Výrobek a odběratel (3. ročník)

450 Kalkulace ceny nového výrobku (Ekonomika)
451 Zásoby vlastní výroby (příjem výrobků na sklad  a jejich výdej) (Účetnictví)
452 Daňový doklad – faktura vydaná za prodej  výrobků
(Písemná a elektronická komunikace)

453 Upomínka úhrady faktury (Písemná a elektronická komunikace)

Seznam společných projektů a projektových úkolů
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7.3

Seznam společných projektů pro studijní obor
18-20-M/01 Informační technologie

SP 58 Výběrové řízení na místo modelky (2., 3., 4. ročník)
454 Sestavení inzerátu pro přijetí modelky (Ekonomika)

455 Žádost o místo modelky (Ekonomika)
456 Strukturovaný životopis (Ekonomika)
457 Vznik pracovního poměru – pracovní smlouva + evidence pracovníka (Ekonomika)
458 Přihlášení  zaměstnance  k  platbě ZP (Účetnictví)
459 Přihlášení  zaměstnance  k  platbě SP (Účetnictví)
SP 59

Služební cesty zaměstnanců v tuzemsku a EU (3., 4. ročník)

460 Příprava reklamy společnosti (Ekonomika)
461 Vyplacená záloha zaměstnanci na pracovní cestu (Účetnictví a daně)
462 Vyúčtování tuzemské služební cesty – cestovní příkaz (Účetnictví a daně)
463 Vyúčtování zahraniční služební cesty – cestovní příkaz (Účetnictví a daně)
464 Použití vlastního osobního auta na služební cestě – cestovní příkaz (Účetnictví a daně)
465 Použití služebního osobního auta na služební cestě – cestovní příkaz (Účetnictví a daně)
466 Zaúčtování všech cestovních příkazů (Účetnictví a daně)
SP 60 Zdědili jsme polovinu obchodu v Praze po strýčkovi z UK a začínáme podnikat
(3. ročník)

467 Překlad došlého dopisu z UK od právníka o dědictví (Anglický jazyk)
468 Napsání e-mailu právníkovi do UK (Anglický jazyk)
469 Napsání e-mailu spolumajiteli nemovitosti do UK a překlad odpovědi spolumajitele
(Anglický jazyk)

470 Chceme si koupit nový počítač pro prodejnu – výběr dodavatele, stylizace a napsání
poptávky (Písemná a elektronická komunikace)

471
472
473
474

Stylizace a napsání objednávky pro pořízení PC (Písemná a elektronická komunikace)
Provedení průzkumu trhu pomocí dotazníku a zpracování jeho výsledků (Ekonomika)
Zaevidování a zaúčtování došlé faktury za nákup počítače (Účetnictví)
Úhrada faktury z BÚ – příkaz k úhradě a zaúčtování úhrady faktury (Účetnictví)

SP 61 Přijímací řízení a základní marketingová strategie – potřebujete
asistenta/asistentku pro svůj obchod a jeho/její první úkol (3. ročník)

475
476
477
478
479
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Sepsání inzerátu na výběrové řízení (Ekonomika)
Sepsání životopisu uchazeče o pracovní místo (Ekonomika)
Napsání strukturovaného životopisu v anglickém jazyce (Anglický jazyk)
Sestavení a napsání motivačního dopisu (Písemná a elektronická komunikace)
Přijímací pohovor (Ekonomika)

Seznam společných projektů a projektových úkolů

480 Dramatizace pracovního pohovoru (Anglický jazyk)
481 Prezentace Skotska a jeho produktů (Evropská integrace)
SP 62 Zahraniční pracovní cesta (3. ročník)

482
483
484
485
486
487

Překlad pozvání do Skotska (Anglický jazyk)
Rezervace letenky  (Ekonomika)
Výběr vhodného ubytování (Ekonomika)
Rezervace hotelu (Anglický jazyk)
Check-in v hotelu a na letišti (Anglický jazyk)
Vyhotovení cestovního příkazu pro zahraniční cestu
(Písemná a elektronická komunikace)

488 Poptávka po whisky (Anglický jazyk)
SP 63 Zahraniční pracovní cesta (3. ročník)

489
490
491
492
493
494
495
496

7.4

Sestavení nabídkového listu (Písemná a elektronická komunikace)
Vytvoření reklamního letáku (Marketing)
Vytvoření rozhlasové reklamy (Marketing)
Vytvoření stránky na facebooku (Marketing)
Překlad reklamního letáku (Anglický jazyk)
Realizace prodeje našeho zboží zákazníkovi – vyřízení objednávky (Účetnictví)
Odpisový plán – budova (Účetnictví)
Vnitropodniková směrnice k odpisu drobného majetku
(Písemná a elektronická komunikace)

Seznam společných projektů pro studijní obor
23-41-M/001 Strojírenství

SP 64 Výroba svěráků (4. ročník)
497 Konstrukční dokumentace k výrobě svěráků (Konstrukční cvičení)

498 Technologická dokumentace k výrobě svěráků (Technologické cvičení)
499 Rozpočetnictví (Ekonomika)
500 Kalkulace předběžná a výsledná (Ekonomika)
501 Bankovní účet (Bankovnictví)
502 Bezhotovostní platební styk-vystavení příkazu k zúčtování (Bankovnictví)
503 Fakturace (Bankovnictví)

Seznam společných projektů a projektových úkolů
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