Aktuality z projektu
(listopad 2021)

V listopadu ve většině FF začala intenzivnější práce na výrobcích a službách, které budou FF vyrábět a
poskytovat. Žáci velmi ocenili možnost pořídit si v rámci projektu vybavení FF a následně také zjistili, že
být „řádným hospodářem“ není vždy úplně jednoduché. Pokračovala také práce v dalších oblastech
fiktivních firem (propagace, atd.). Jednotlivé FF se také začaly připravovat na ohlášený rating fiktivních
firem, který se bude konat distančně online v prosinci. Žáci začali připravovat prezentace na rating a také
navrhovali a někde i rozhodovali, kdo bude za FF prezentovat. Pro trénink prezentačních dovedností, ale
také pro samotnou tvorbu prezentace (fotky, videa atd.) využívali FF ve velké míře multimediální učebny.
V listopadu na žáky také čekal modul č. 2. Jelikož se jedná o odborně nejtěžší modul s největším počtem
pracovních listů, byla práce s nimi pro žáky náročnější. V rámci modulu č. 2 se začali seznamovat
s Průmyslem 4.0, IoT, řízením rizik, procesním řízením, kybernetickou bezpečností atd. Některá témata
vyvolávala bouřlivější diskuse (např. jak zabezpečit firemní data apod.). 16. 11. se žáci a pedagogové
zúčastnili online semináře k Průmyslu 4.0 a IoT, který vedl p. Alan Fabik z firmy Hardwario. Žáci tak měli
možnost poslechnout si užitečné informace k tématu modulu č. 2 od někoho z praxe. Tento seminář byl
nepovinný, avšak možnost zúčastnit se využila velká část žáků a FF. Mimo výše uvedené se také žáci
věnovali jazykovému e-elarningu a jednotlivým úkolům.

Obrázek 1 p. Alan Fabik, firma Hardwario

3. 11. 2021 proběhlo online v MS Teams 7. setkání expertní skupiny a 7. seminář pro pedagogy. Na
semináři byl představený upravený modul č. 3, pedagogové se také dozvěděli jak s ním pracovat atd.
Velkým tématem byl také chystaný rating fiktivních firem. Dále se řešily nákupy fiktivních firem, výkazy
expertů i pedagogů, připravovaný seminář k Průmyslu 4.0 a IoT, připomínky k 2. MZ atd.
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