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Červen byl pro žáky ve fiktivních firmách posledním měsícem účasti v projektu. Žáci pokračovali v práci 

ve svých firmách, některé firmy budou v práci pokračovat i po skončení projektu. Dále se v červnu žáci 

věnovali pracovním listům z 5. vzdělávacího modulu a jazykovému e-learningu. Řada těchto aktivit se 

realizovala také v multimediálních učebnách. Na závěr projektového školního roku absolvovali žáci a 

pedagogové (vedoucí fiktivních firem) závěrečný test. Po jeho úspěšném absolvování obdrželi certifikáty 

(žáci – ABSOLVENT PRO PRŮMYSL 4.0, pedagogové – PEDAGOG PRO PRŮMYSL 4.0). Zejména pro 

žáky je certifikát možností, jak si vylepšit svůj životopis. Ve fiktivních firmách došlo také ke zhodnocení 

účasti v projektu. Většina se shodla na tom, že ač to vzhledem k nepředvídatelné situaci (covid) nebylo 

vždy jednoduché, projekt byl pro všechny zúčastněné přínosem a dobrou zkušeností. 

Pro pedagogy (vedoucí fiktivních firem) byl červen, stejně jako pro žáky, posledním měsícem účasti 

v projektu. Pedagogové s žáky finalizovali aktivity a projektovou administrativu. Experti se v červnu 

věnovali zejména projektové administrativě související s blížícím se koncem projektu. Realizace projektu 

končí v červenci 2022. V červnu nezaháleli ani IT technici, kteří ve spolupráci s IT technikem vedoucího 

partnera absolvovali, mimo jiné, online schůzku, jejímž tématem byly multimediální učebny, propagace, 

atd. Červen byl také ve znamení zpětných vazeb (na samotný projekt, práci žáků i pedagogů, projektový 

tým, učebnici, atd.).  

Nad rámec projektových aktivit uspořádala škola v Biedrzychowicích setkání žáků z fiktivních firem 

s vedením školy a vedoucím partnerem projektu. Na přípravě a realizaci setkání se podíleli zejména žáci 

a pedagogové zapojení v projektu (včetně přípravy a servírovaní občerstvení). Fiktivní firmy si také 

připravily prezentace. Zde se projevila zkušenost z ratingů a žáci vše odprezentovali téměř profesionálně. 

Setkání bylo velmi příjemné a perfektně připravené! Děkujeme! 

Jak setkání v Biedrzychowicích probíhalo, se můžete podívat na několika fotografiích níže. 

Aktuality z projektu 

(červen 2022) 
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