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Dne 3. 9. 2020 se v Mníšku u Liberce konalo 1. společné setkání expertní skupiny a 1. společný vzdělávací 

seminář pro pedagogy.  

 1. společné setkání expertní skupiny – setkání se zúčastnili všichni partneři (včetně vedoucího 

partnera), vedoucí partner seznámil realizační týmy s projektem, povinnými náležitostmi projektu, 

stanovil se harmonogram dalších aktivit atd. 

 1. společný vzdělávací seminář pro pedagogy – semináře se zúčastnili pedagogové všech 

partnerů, metodici seznámili pedagogy s projektem a představili 1. vzdělávací modul – 

Kompetence 4.0 pro danou profesi, včetně pracovních listů. 

Obě setkání (expertů i pedagogů) byla zakončena diskusí, která byla přínosná pro všechny partnery.  

V září začala práce s žáky ve fiktivních firmách. Žáci začali s pedagogy zakládat jednotlivé fiktivní firmy. 

Vzhledem k tomu, že od podání projektu a původního záměru uběhl již delší čas, měli žáci s pedagogy 

možnost zhodnotit původní zaměření fiktivních firem. Jedním ze zářijových úkolů pro práci ve fiktivních 

firmách tedy bylo zhodnotit zaměření a vybavení fiktivních firem (zda se plánované vybavení ještě vyrábí 

apod.). Po zhodnocení začali žáci pracovat na samotných fiktivních firmách – vymysleli logo, stanovili 

podnikatelský záměr, rozdělili si role v týmu atd. Mezitím také pracovali s pracovními listy z modulu č. 1 

(Kompetence 4.0 pro danou profesi). 

Součástí projektu je i vybavení většiny partnerů (škol) multimediálními učebnami. Během září začali 

všichni partneři pracovat na upřesnění vybavení multimediálních učeben ve spolupráci s IT technikem pro 

nastavení multimediální učebny a Hlavním finančním manažerem. U multimediálních učeben vyvstala 

z důvodu technického zastarávání a také epidemiologické situace potřeba změny původně 

naplánovaného vybavení.  

Jednotliví partneři (školy) se začínají potýkat s nedostatkem pedagogů, kteří jsou často, vzhledem 

k epidemiologické situaci, na nemocenské, v karanténách, izolaci či na OČR (ošetřování člena rodiny). 

V září se také konala upřesňující schůzka, s partnerem z projektu Vzdělávání nezná hranic, ohledně 

zpřístupnění jazykové e-learningové aplikace pro výuku českého a polského jazyka. Žáci i pedagogové 

v projektu KOMPETENCE 4.0 budou mít možnost využít tuto aplikaci zdarma. Než bude e-learningová 

aplikace zpřístupněna, vytvořil jazykový lektor pro výuku polského a českého jazyka úvodní vzdělávací 

materiály (včetně jazykového videa), které budou distribuovány všem partnerům. 

Zároveň ke své velké časové vytíženosti na jiných aktivitách ukončili na projektu spolupráci metodici Mgr. 

Šárka Prachařová a Bc. Vojtěch Prachař. Nyní probíhají jednání s jejich možnými nástupci. 
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