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V září začal druhý rok projektu Kompetence 4.0. Do projektu se zapojili noví žáci, kteří se seznámili 

s projektem a jeho cíli a začali budovat nové fiktivní firmy (zaměření FF, název, logo, nákupy vybavení FF 

apod.). Žáci ve fiktivních firmách začali také pracovat se vzdělávacím modulem č. 1 a jeho pracovními 

listy. Již některé první poptávky žáků ve FF po vybavení naznačují, že i některé letošní nákupy vybavení 

nebudou z důvodu pandemie Covid-19 nejjednodušší (některé zboží a materiály jsou hůře dostupné, 

výrazně dražší atd.). Ale i to je součást podnikání a žáci ve FF se musí s touto situací vypořádat. Ti 

zdatnější se již také pustili do registrace a výuky v jazykovém e-learningu (seznámení 

s češtinou/polštinou). Oproti předchozímu projektovému roku je nyní naděje, že žáci již stráví na prezenční 

práci ve FF více času, než v uplynulém školním roce (minulý školní rok byla většina výuky z důvodu 

pandemie Covid-19 distanční). Výhodou také je, že multimediální učebny, které byly zřizované 

v předchozím roce, jsou již hotové a tak je žáci mohou plně využít již od začátku školního roku.  

2. 9. 2021 se konalo 7. setkání expertů a 7. seminář pro pedagogy, tentokrát prezenčně v Liberci v MCU 

Koloseum (CZ). Se všemi partnery jsme řešili začátek druhého projektového roku, zapojení nových žáků 

a fiktivních firem, 1. vzdělávací modul a jeho pracovní listy, e-learning, využití multimediálních učeben, 

realizaci projektu v nejisté covidové době atd.  

Ačkoliv je pandemická situace o něco lepší, než v předchozím roce, dopad na realizaci projektových aktivit 

je stále značný. Všichni partneři bojují s karanténami, vyšší nemocností, zástupy atd. Pokud nelze 

konkrétní činnost v danou chvíli realizovat prezenčně, proběhne v distančním režimu, ve kterém mají 

všichni partneři již mnoho zkušeností.  
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