
 

Dne 4. 6. 2019 se na naší škole konal projektový den zaměřený na účetnictví. Nejprve 

jsme si určili naše životní cíle, které nám pomohly nás rozdělit do skupin, ve kterých jsme 

poté spolupracovali. Měli jsme možnost si vyzkoušet sestavit podnikatelský plán a 

následně ho představili investorovi na investičním pohovoru, který nám investici buď 

schválil nebo zamítnul. Dále jsme měli možnost sestavit životopis a ten poté předložit 

personalistovi, u kterého zároveň proběhlo u přijímací řízení. Nakonec jsme sestavili 

prezentaci s naším rozpočtem a postavou námi vytvořenou, kterou jsme následně 

prezentovali před spolužáky v daných skupinách. Nejlepší prezentace poté byly 

vyhodnoceny a oceněny. Líbilo se nám, že jsme si mohli v praxi vyzkoušet fungování 

podniku a zapracovali na kolektivní spolupráci. Tímto bychom chtěli poděkovat za tento 

příjemně strávený den a za získání nových vědomostí. 

 

Kamila Dvořáková a Michaela Zdubová E2.B 
 

 

V úterý 4. června 2019 se naše třída E2.B zúčastnila projektu KaPoDaV. Lidé z tohoto 

projektu si pro nás připravili celodenní hru se zaměřením na účetnictvím. Díky tomuto 

programu jsme se zdokonalili jak v samotném účetnictví, ale také jak správně zapůsobit 

na pohovoru. Naučili jsme se hospodařit s penězi a jak zvládnout nečekané finanční 

situace. Na závěr jsme odprezentovali ve skupinkách prezentaci o člověku, kterému jsme 

měli za úkol vymyslet tři roky života, zejména se zaměřením na finance. Všichni si tuto 

akci velice užili a jsme rádi za nové zkušenosti. 

Za tuto možnost děkujeme paní učitelce Kseničové. 
 

Kristina Kovaříková E2.B 

 

V úterý 4.června se na naší škole odehrával projekt, který byl za účelem aby nás naučil jak se 

chovat při pohovoru u personalisty a u investora, jak sestavit vlastní podnikatelský plán a 

rozpočet. Spočívalo to v jedné celodenní hře. Na začátku hry jsme vyplnili formuláře, kde si 

každý zjistil jaký je jeho celoživotní cíl, rozdělili jsme se podle toho do jednotlivých skupin a 

měli jsme za úkol vymyslet postavu a její vlastní fiktivní firmu nebo nějaký jiný podnikatelský 

plán. Poté jsme šli na schůzku k investorovi, který nám půjčil peníze na uskutečnění naši 

firmy. Pak jsme si sestavili důkladný rozpočet, který zahrnoval datum splatnosti půjčky od 

investora a kolik bude náš výdělek. Ke konci této hry jsme vytvořili prezentaci, ve které jsme 

shrnuli celý den a co nejdůležitějšího jsme se naučili. Celý den se nám líbil a rádi bychom si 

ho někdy znovu zopakovali.  

 

Tereza Vašinová,  Veronika Kresanová  E2.B 

 



V úterý se naše třída E2.B zúčastnila celodenní hry, která byla zaměřená na hospodaření s 

penězi. Dle vlastností jsme byli rozdělení celkem do sedmi cílových skupin, např. RODINA A 

PŘÁTELÉ, DOBRODRUŽSTVÍ, ZMĚNIT SVĚT atd. po 3-5 lidech. Týmy jsme si museli 

pojmenovat. Naším úkolem bylo vytvořit fiktivní postavu, vybrat si jestli je učeň, maturant 

nebo vysokoškolák a prožít s ní 3 roky. Absolvovali jsme i pohovor u personalisty a kdo se 

rozhodl se svojí postavou podnikat navštívil investora. Museli jsme hospodařit s penězi a 

vyrovnat se s nečekanými situacemi. 

Na závěr jsme vytvořili prezentaci, kde jsme ostatním týmům představili naši postavu. 

Vítězným týmem se stal tým 3v1. Celý den jsme si moc užili. 

 

Iveta Mahdalová, Bohumila Juřicová E2.B 

 

V úterý dne 4.6.2019 jsme se zúčastnili projektu “Rozpočti to!”. Nejprve jsme měli za úkol 

vytvořit profil postavy, za kterou jsme poté vystupovali. Mohli jsme si libovolně vybrat mezi 

zaměstnáním a podnikáním. Jakmile jsme si připravili vše potřebné, tak jsme byli pozvání na 

pohovor o práci, o kterou jsme se ucházeli. Dalším krokem bylo sestavení tabulky, do které 

jsme zapisovali naše měsíční příjmy a výdaje za 3 roky. Posledním krokem bylo vytvoření 

prezentace o naší postavě a o tom, jak si za naše 3 roky vedla. Nakonec organizátoři 

vyhodnotily naše prezentace a vyhlásili první tři nejlepší místa. Moc se nám tento projekt líbil 

a doufáme, že se taková příležitost naskytne znovu i v budoucnu. 

 
Patrik Kmotras E2.B 

 

Dne 4.6.2019 se v dopoledních hodinách na Obchodní akademii uskutečnil projekt ,, Finanční 

gramotnost ", kterého se zúčastnila třída E2.B. Byli rozřazeny do skupin podle svých životních 

priorit a měli za úkol si vymyslet aktivní postavu, která chce podnikat nebo se ucházet o 

zaměstnání. Pokud se chtěla ucházet o zaměstnání, musela absolvovat pohovor u 

personalisty. Když chtěla podnikat, musela si vytvořit podnikatelský plán a jít za investorem. 

Následně každá skupinka zpracovala prezentaci o své osobě a poté byly vyhlášeny 3 nejlepší 

místa, které vyhrály různé ceny. 

 

Nikola Procházková, Kateřina Buráková E2.B 

 

V úterý 4. 6. 2019 měla E2.B projektový den. Jednalo se o jejich první zkušenost v 

oblasti zaměstnání a podnikání. Vyzkoušeli si sestavit svůj rozpočet, projít si 

rozhovor s personalistou a investorem a následně odprezentovat 3 roky života 

jejich vymyšlené postavy. Byli rozděleni do skupin v rozmezí 3 až 5 studentů, kdy 

jeden tým představoval jednu vymyšlenou postavu. Den byl zakončen 

vyhodnocováním třech nejlepších prací a ti pak dostali menší odměnu. Jako 



nejlepší práci měl tým 3v1, který se skládal s Kristíny Kovaříkové, Ivety Mahdalové 

a Bohumily Juřicové. 

Veronika Zifčáková, David Galko  E2.B 


