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Business Weeks

V rámci projektu Business Games jsme se zúčastnili

mezinárodní soutěže  Business Weeks ( podnikatelské 

týdny) v Holandsku.

Cílem soutěže bylo v praxi si ověřit naše podnikatelské kompetence

a znalost angličtiny.

Zúčastněné školy: SSŠMEP Most

Educhem Meziboří

Střední škola služeb a cestovního 

ruchu Varnsdorf

Clusius College Hoorn



1. den - příjezd (21. září)

• Ubytování

• Příchod do školy

• Prolomení ledů – neformální seznámení s 

holandskými studenty

• Prohlídka historického centra



21. září (pondělí)



Ubytování:



Historická část a přístav



Účastníci soutěže Business Week



2. den - pracovní program (22. září)

• Rozdělení do skupin

• Podnikatelský záměr

• Rozdělení rolí ve skupině

• Přednáška o marketingu

• Vypracování marketingového plánu

• Tvorba internetových stránek jednotlivých firem

• Společný odpočinek - fotbal



22. září (úterý)



3. den pracovní program (23. září)

• Přednáška o financování

• Tvorba finančního plánu

• Přednáška o reklamě

• Tvorba scénáře videoreklamy

• Tvorba propagačních materiálů

• Práce v jednotlivých týmech



23. září (středa)



4. den - dokončení a vyhodnocení (24. září)

• Prezentace o České republice – paní Círková, DiS

• Tvorba videoreklamy – natáčení v prostorách školy a 

okolí

• Poslední úpravy prezentací

• Příprava mluveného komentáře a napjatá atmosféra

• Prezentace jednotlivých fiktivních firem

• Vyhodnocení soutěže

• Ocenění nejlepších



Odborná komise

• ředitel školy

• učitel marketingu

• bankéř



24. září (čtvrtek)



Holandští pedagogové



Závěrečný večer

Neformální rozloučení s holandskými studenty a jejich 

vyučujícími.

Večer vyvrcholil zpěvem holandských a českých hitů.



Závěrečný večer 



25. září (pátek)

Odjezdový den…

Přestože se nám v Holandsku líbilo, 

těšili jsme se domů, abychom předali 

nabyté zkušenosti.



Co jsme si uvědomili:

• Důležitost jazykových znalostí

• Spolupráce v týmech je nutností

• Získání zkušeností v přípravě na podnikání

• DŮLEŽITÁ KOMUNIKACE

• Nebát se prosazovat své názory a naslouchat 

názorům druhých

• Umět se pochválit 

• Správné vystupování



Zhodnocení

Získali jsme mnoho nových poznatků, zkušeností a 

kamarádů.

Uvědomili jsme si, že máme schopnosti se dobře začlenit 

v mezinárodních projektech. 

Získané vědomosti a zkušenosti budeme určitě využívat

i v budoucnu při dalším studiu.



Děkujeme za Vaši pozornost


