
Název projektu:  PRAXIS 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Prioritní osa:   1. Počáteční vzdělávání 
Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 
 
Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. je partnerem projektu „PRAXIS“, r. č. 

CZ.1.07/1.1.00/54.0066. Projekt je realizován v období od září 2014 do července 2015 ve spolupráci 

šesti partnerských středních škol: 

Příjemce:  VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s., Petrovice u Karviné 
Partner č. 1: SOU DAKOL, s.r.o., Petrovce u Karviné 
Partner č. 2: Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o.    
Partner č. 3:  Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o., Horní Benešov    
Partner č. 4:  Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. 
Partner č. 5:  RB Střední odborné učiliště autoopravárenské, s.r.o., Ostrava   
     
Projekt PRAXIS je zaměřen na podporu realizace praktického vyučování a vytvoření studentských 

minipodniků na šesti středních školách v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve spolupráci s 

aktéry na trhu práce. V rámci realizace praktického vyučování budou žáci zpracovávat praktické i 

teoretické úkoly na základě reálných potřeb zaměstnavatelů a rozvíjet si kompetence spojené s 

výkonem své budoucí profese (cca 170 žáků). Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a 

dovedností žáků na zapojených SŠ pak bude podpořeno prostřednictvím studentských minipodniků 

(cca 106 žáků). V této oblasti se projekt zaměří také na odbornou přípravu pedagogických pracovníků 

středních škol zapojených v partnerství projektu (20 osob). 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České 

republiky. 

A/ Podpora praktického vyu čování na Soukromé st řední odborné 
škole Hranice, s.r.o.  
 
Podrobný popis realizace klí čové aktivity: 
 
Cílem aktivity je podpora praktického vyučování žáků  SSOŠ Hranice s.r.o. v oborech 
vzdělávání: 
18-20-M/01 Informační technologie (1. - 4. ročník) 
65-42-M/02 Cestovní ruch zařízení (1. - 4. ročník) 
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost (1. - 4. ročník) 
 
V souladu s ŠVP jednotlivých oborů budou realizovány vzdělávací moduly 
kombinující teoretické a praktické vyučování ve spolupráci s potenciálními 
zaměstnavateli.  



Ve školním roce 2014/2015 předpokládáme zadání dvou úkolů - v každém 
klasifikačním období jeden. Náročnost úkolů bude zadávána dle obsahu učiva v 
jednotlivých ročnících. Odborný konzultant v součinnosti s odborníkem z praxe dané 
úkoly vyhodnotí a zakomponuje do hodnocení daného klasifikačního období. 
 
Žáci budou zpracovávat konkrétní úkoly vyplývající z reálných potřeb zaměstnavatelů 
i školy. 
 
Výstupem aktivity bude také analýza a popis možností praktického vyučování  SSOŠ 
Hranice, s.r.o. v daných oborech vzdělávání v regionu, která bude zpracována na 
základě navazování kontaktů se sociálními partnery, zjišťování jejich potřeb a 
možností další spolupráce při realizaci praktického vyučování. 
 

B/ Podpora studentských minipodnik ů na Soukromé st řední 
odborné škole Hranice, s.r.o.  
 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity: 
 
Cílem aktivity je vytvoření studentského minipodniku na Soukromé střední odborné 
škole Hranice, s.r.o., do kterého budou zapojeni žáci oboru vzdělání 69-53-H/01 
Rekondiční a sportovní masér (1. - 3. ročník). 
 
Studentský minipodnik (masérské studio) bude vytvořen a provozován ve školním 
roce 2014/2015 v prostorách multifunkčního komplexu sportovní haly. Minipodnik 
vznikne jako reálně fungující masérna, tj. žáci pod vedením odborného mentora z řad 
pedagogických pracovníků školy vybaví masérnu dvěma pracovišti včetně 
potřebného zázemí a zajistí aktivity spojené s provozováním. Žáci založí studentský 
minipodnik, kde budou společně tvořivě rozvíjet a uvádět na trh svůj podnikatelský 
nápad. Rozhodnou také o produktu nebo službě, vytvoří si organizační strukturu, 
obchodní plán a marketingovou strategii a budou poskytovat služby podle jejich 
návrhu. 
 
 
Výstupem aktivity je vytvořený studentský minipodnik (masérské studio) na 
Soukromé střední odborné škole Hranice, s.r.o.  
C/ Odborná p říprava pedagog ů pro oblast studentských 
minipodnik ů a evaluace aktivit studentských minipodnik ů na SSOŠ 
Hranice  
 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity: 
 
Cílem aktivity je odborná příprava pedagogů v oblasti využití studentských 
minipodniků. 
 
Akreditované školení pedagogů v rozsahu cca 6 hodin bude zaměřeno na moderní 
metody výuky, team-buildingové aktivity, podporu výuky podnikavosti žáků a vedení 
studentských minipodniků a jejich využití v oblasti počátečního vzdělávání. Školení 
se zúčastní 2 pedagogičtí pracovníci SSOŠ Hranice, kteří budou působit především 



na pozicích odborných mentorů studentských minipodniků. Školení bude zajištěno 
dodavatelsky společností Junior Achievement, o.p.s., která vyvinula dlouhodobou 
ucelenou koncepci ekonomického vzdělávání pro ZŠ, SŠ i VOŠ. 
Tato organizace bude pedagogům během celého školního roku poskytovat také 
odborné poradenství (elektronické výukové materiály a informační servis). 
 
Výstupem aktivity jsou podpoření pedagogové SSOŠ Hranice v rámci školení, které 
bude zaměřeno na moderní metody výuky, team-buildingové aktivity, podporu výuky 
podnikavosti žáků a vedení studentských minipodniků a jejich využití v oblasti 
počátečního vzdělávání. 
 
Výstupem aktivity bude také závěrečná evaluační zpráva škol vyhodnocující přínos 
studentských minipodniků a popis, jakým způsobem se promítne vznik a působení 
studentského minipodniku do ŠVP školy v případě, že se existence tohoto produktu 
na škole osvědčila. 
 
 

 

 


