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Soukromá Střední Odborná Škola Jeseník s.r.o.
Od 1.září 1992 vyučuje obor Obchodní akademie SOUKROMÁ STŘEDNÍ
ODBORNÁ ŠKOLA JESENÍK s.r.o.
Z celkového počtu absolventů je 83,4% studentů na vysokých školách a převážná
většina ostatních našla uplatnění v praxi - ve státní správě, soukromých firmách
a část z nich sama soukromě podniká.
U státních maturit v letech 2010-2013 všichni naši absolventi uspěli v prvním kole.
Díky jazykové přípravě našli někteří studenti uplatnění v zahraničí.
Na škole pracuje stabilizovaný pedagogický sbor zkušených učitelů, kteří kromě
výuky pořádají pro studenty řadu kulturních a sportovních akcí, zimní lyžařské
kurzy a v červnu letní turistický kurz.
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Projekt EKONOM na SSOŠ JESENÍK s. r. o.

Vytvořili jsme 5 ucelených projektů:
•
•
•
•
•

Jesenické Biomléko
Jahodový sen
Přijetí nového pracovníka na pozici asistentky ředitele
Náš dům
Společenství vlastníků bytových jednotek
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1. JESENICKÉ BIOMLÉKO
Určeno pro 2. ročník naší školy, pilotovalo celkem 19 studentů
Cílem bylo:
Seznámit žáky s pojmy týkající se nejen prodeje, jednotlivými fázemi prodejních činností,
co tomu předchází a co následuje, ale také reklamace.
Měli za úkol:
Uvést do prodeje Jesenické biomléko – produkt který pochází z naší oblasti a vyreklamovat
vadný mléčný automat.
Dílčími cíli projektu bylo získat představu o struktuře a návaznostech teorie a praxe a
vytvořit si představu a vlastní názor na prodejní činnost v rámci podniku a podnikání a získat
povědomí o řešení úspěšných i neúspěšných reklamací.
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2. JAHODOVÝ SEN
Určeno pro 4. ročník, pilotovalo celkem 23 studentů
Cílem bylo:
Seznámit žáky s pojmy týkající se výroby, jednotlivými
výrobními fázemi, všemu co výrobě předchází.
Měli za úkol:
Prozkoumat trh, vypočítat kalkulaci na výrobu zmrzliny, nakoupit potřebné zařízení a
materiál, navrhnout etiketu a rozhodnout se, zda budeme pro začátek neplátci či rovnou
plátci DPH.
Dílčími cíli projektu bylo získat představu o struktuře a návaznostech teorie a praxe a
vytvořit si představu a vlastní názor na výrobní činnost a práce s ní spojené.
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3. PŘIJETÍ NOVÉHO PRACOVNÍKA NA POZICI
ASISTENTKY ŘEDITELE
Určeno pro 2. ročník, pilotovalo 20 studentů
Cílem bylo:
Seznámit žáky s pojmy týkající se personalistiky a lidských zdrojů.
Měli za úkol:
Vypracovat inzerát v anglickém jazyce, sepsat žádost o místo
spolu se strukturovaným životopisem. Připravit podklady pro
výběrové řízení. Vyhodnotit uchazeče výběrového řízení a sepsat
pracovní smlouvu

Dílčími cíli projektu bylo získat představu o personální činnosti v podniku, ale také v
praxi pro jejich budoucí život.
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4. NÁŠ DŮM
Určeno pro 1. ročník a pilotovalo 10 studentů
Cílem bylo:
Seznámit žáky s pojmy týkající se problematiky společenství bytových vlastníků.

Měli za úkol:
Vypočítat velikosti jednotlivých bytových jednotek podle plánu. Vyčíslit spotřebu tepla
jednotlivým bytovým jednotkám. Zaúčtovat došlou fakturu za spotřebu tepla a pozvat na
schůzi všechny členy bytového družstva, z nichž jeden byl cizinec.
Dílčími cíli projektu bylo získat představu o fungování bytového družstva, jako jedna z
obvyklých forem vlastnictví nemovitosti v ČR.
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5. SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK
Určeno pro 4. ročník, celkem pilotovalo 23 studentů
Tento projekt vycházel z projektu NÁŠ DŮM. Úkoly byly upraveny tak, aby odpovídaly
učivu a náročnosti pro vyššího ročníku
Cílem bylo:
seznámit žáky s pojmy týkající se problematiky společenství bytových vlastníků.
Měli za úkol:
Vypočítat velikosti jednotlivých bytových jednotek podle plánu. Vyčíslit spotřebu tepla
jednotlivým bytovým jednotkám. Zaúčtovat došlou fakturu za spotřebu tepla. Pozvat na
schůzi všechny členy bytového družstva, z nichž jeden byl cizinec.
Dílčími cíli projektu bylo získat představu o fungování bytového družstva, jako jedna z
obvyklých forem vlastnictví nemovitosti.
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ZDĚDILI JSME POLOVINU OBCHODU, ZAČÍNÁME
PODNIKAT
Určeno pro 3. ročník naší školy, celkem 21 studentů
Tento projekt jsme převzali k pilotáži od Obchodní akademie Opava
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JAK TO PROBÍHALO…
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JAK TO VIDĚLI STUDENTI
„Rozdělili nás do různých skupinek po 3 někdy 4, někdy jsme si mohli týmy
vybrat sami“

„Zvolili jsme si lídry našich týmů“

„Seznámili nás s projektem, o čem bude a postupně nám zadávali
jednotlivé úkoly.“

„Úkoly byly namáhavé ale byly i ty, které jsme zvládli sami“
„Práce ve skupinách nás bavila, uvítali jsme jinou formu výuky“

„Bylo to pro nás zajímavé a přiblížilo nám to více praxi“
„Chtěli bychom takové vyučování častěji“
„Spolupracovala jsem s lidmi, se kterými jsem
se nikdy nebavila a bylo to fajn“
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JAK JSME TO VIDĚLI MY
„Těch úkolů je fakt tolik? Neuděláme jich míň ?“

„Já už je mám a vy taky pohněte,
říďa už mě uháněl“

„To nejhorší za námi, pilotování snad bude hračka“

„Lídrové skupin si vyberou dva studenty do své skupiny!“
„Jojo, Markétu zvolíme jako vedoucí týmu, ona je šikovná“

„Uvedeme to celé v 8, ředitel zahájí a ty pak naběhneš s prvním úkolem“
„Děcka, rozumí tomu všichni, nějaké dotazy? Ne? Tak se pusťte do práce!“
„Nene, to máte špatně, v zadání je strukturovaný životopis!“

„Všechno to uložte do složek svých týmů na disk“
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Konkrétní přínos projektové výuky pro studenty
Studenti si:
 prohloubili učivo z odborných i všeobecných předmětů
 získali nové zkušenosti v oblasti práce na PC, tabletu
 zapojili se do týmové práce, převzali odpovědnost za splnění úkolů

 naučili se prezentovat své výsledky na veřejnosti, což v běžné výuce možnost nemají
 pochopili provázanost mezi předměty, zejména mezi odbornými
 řešili „firemní“ situace v každodenním pracovním životě a proměnili jejich teoretické
znalosti v praktické
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Hodnocení projektové výuky pedagogy
Díky tomu, že jsou studenti s novými metodami výuky spokojeni, jsme spokojeni i my
pedagogové.
Je zábavné čas od času klasickou výuku vyměnit za tu projektovou, poznáme naše studenty
z jiných úhlů a dáme jim větší šanci projevit se, ukázat co v nich je….
Tato výuka funguje i jako zpětná vazba pro nás pedagogy v tom, že si dokážeme ověřit v praxi
nenásilnou formou všechno, co naši studenti zvládnou a jak jsou šikovní.
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Shrnutí

Jsme velmi rádi, že jsme se mohli účastnit celého Projektu EKONOM s Vámi, poznali jsme
spoustu nových lidí a také si osvojili metody projektového vyučování, které k nám do školy
přinesly „čerstvý vítr“
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Děkujeme za pozornost
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