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Začínají „podnikatelské hry pro mladé“
BUSINESS GAMES
ÚSTECKÝ KRAJ – Připravit mladé studenty na podnikání, zvýšit jejich
povědomí o tvorbě podnikatelských plánů, ale i o úskalích obchodu má za cíl
nový projekt s názvem BUSINESS GAMES. Jeho myšlenka vznikla v Mostě. Účastnit se jej budou
studenti, učitelé a zástupci celkem jedenácti partnerských institucí, a to s působností po celém Ústeckém
kraji. Realizovat se bude kromě jiného i po boku zahraničních kolegů.
Business Games je projekt, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky. Poskytovatelem grantu je Ústecký kraj a finanční prostředky budou čerpány z globálního grantu
Ústeckého kraje v oblasti podpory 1.1 OPVK. Rychlá realizace tohoto projektu je možná právě díky tomu, že
Ústecký kraj jako první kraj vyhlásil a legislativně zpracoval výzvu k předkládání žádostí do OPVK. Projekt
realizuje Rekvalifikační a informační centrum Most, které má s podobnými aktivitami bohaté zkušenosti. Připravit
žáky na start do podnikání a případně přispět ke změně školních vzdělávacích plánů pomůže vzdělávacímu zařízení
dalších deset partnerů, mezi jinými například Střední škola energetická a stavební Chomutov, Sportovní soukromá
základní škola Litvínov, Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf a další (seznam viz níže). „Hlavním
cílem projektu je zlepšit podnikatelské kompetence žáků v primárním vzdělávání, a tak podpořit jejich aktivní
zapojení na český i evropský trh práce,“ sdělila Dagmar Prošková, ředitelka Rekvalifikačního a informačního
centra.
Studenti zažijí Business Weeks
Účel projektu pomohou naplnit i zahraniční kolegové. Počítá se se skutečně aktivní mezinárodní spoluprací.
„Cílem je zahrnout do výstupů našeho projektu zahraniční zkušenosti,“ potvrdila Dagmar Prošková.
Pro 240 žáků ze škol Ústeckého kraje se připraví mezinárodní soutěž Business Weeks, a to v některém z členských
států EU.
Město Most se podílí na vzniku speciální auly
Do projektu se zapojí i město Most. Plánuje se například vznik auly – speciálního pracoviště pro trénink a
pilotní ověřování vzdělávacích programů, které se v rámci projektu vytvoří. Pro aulu, která by měla působit pro celý
kraj, město poskytne prostory ve své budově. „Půjde o prostory v dnešním sídle Střední školy pro marketing a
ekonomiku podnikání, kde dříve působila 13. ZŠ,“ uvedla Jaroslava Boudová, vedoucí odboru školství, kultury a
sportu mosteckého magistrátu. Školící místnost bude bezbariérová a měla by existovat a sloužit svému účelu i po
skončení projektu. Tréninková aula ale nebude účelná jen pro potřeby žáků. Důvodem, proč projekt získal podporu,
je skutečnost, že má řešit i nedostatečnou přípravu pedagogů. Vzniknout proto mají i modulové výukové programy
pro vzdělávání v oblasti podnikatelských kompetencí. „Je potřeba také dosáhnout změn v metodách výuky, změn ve
školním klimatu, a to tak, aby vzniklo prostředí, které podněcuje kreativitu a iniciativu žáků, ale i vzájemný respekt a
spolupráci žáků a pedagogů,“ dodává Dagmar Prošková. Absolventi škol by podle těchto názorů měli získávat
nejen „odborný profil“, ale měli by se dokázat také úspěšně prosadit na trhu práce i v životě. To je dnes problémem
v řadě evropských zemích, nejen v České republice.
► Projektu BUSINESS GAMES se účastní 11 institucí.
► Z toho 18% tvoří základní školy, 55 %
střední školy, 9 % municipality a 18 % poradenské a
vzdělávací zařízení.
► Přímé aktivity projektu BUSINESS GAMES se
budou konat v 5 okresech Ústeckého kraje (Chomutov,
Most, Děčín, Litoměřice a Ústí nad Labem)
► Projekt se bude realizovat v období srpen 2008 –
červenec 2010, tedy dva roky.
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► Seznam institucí-partnerů:
Střední škola energetická a stavební Chomutov, p.o.
Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání Most,
s.r.o.
Sportovní soukromá základní škola Litvínov, s.r.o.
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště
o.p.s. Roudnice n. L.
Střední škola technická Most-Velebudice, p.o.
Základní škola J. A Komenského Most, p.o.
Vesuv, občanské sdružení (Ústí n. L.)
Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, p.o.
Střední škola Educhem, a.s.
Statutární město Most
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TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVORPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

