Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická
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Akce:

Seminář „Můžeš podnikat“

Datum konání:

4. a 7. prosince 2018

Účastníci:

žáci třetích ročníků a 2.L

Zpráva:
„MŮŽEŠ PODNIKAT" – toto heslo si zvolila za svůj název iniciativa, která na střední školy rozšiřuje
vzdělávací program, jehož cílem je motivovat žáky středních škol k podnikavosti a dodat jim
odvahu k realizaci vlastních snů a plánů. Projekt Můžeš podnikat založili v roce 2012 tři podnikatelé
a v současné době se na jeho obsahu podílí téměř stovka podnikatelů z celé České republiky.
Během celkem tří dvouhodinových inspiračně motivačních seminářů měli žáci šesti tříd (3.A, 3.B,
3.C, 3.D, 3.L a 2.L) možnost dozvědět se informace z praxe a ze života přímo od úspěšných
podnikatelů. Přednášející jim umožnili nahlédnout do problematiky podnikání skrze své osobní
příběhy a zkušenosti. Naši školu navštívili:
-

paní Jarmila Křížová, majitelka Cukrářství a pernikářství Pusinka
paní Ivana Minářová, stavební projektantka se specializací na chytré technologie
pan František Churý, spoluzakladatel a jednatel společnosti OsmoDry.cz

Podle ohlasů žáků seminář splnil svůj účel – můžete posoudit sami:
„Seminář se mi moc líbil, ráda sbírám inspiraci a dozvídám se nové věci, např. jak začínali jiní, co je
k tomu vedlo, jak to mají teď.“
„Seminář hodnotím kladně, dozvěděla jsem se užitečné rady k výběru budoucího povolání.“
„Nejsem úplně člověk, co vydrží pracovat někde, kde mě to nebaví a ubíjí. Chci podnikat, a proto
pro mě přednáška přinesla strašně moc přínosných informací. Je motivující vidět, že podnikat, a to
i velmi úspěšně, jde v každém věku.“
„Seminář se mi moc líbil. Zaujalo mě asi vše, jelikož se zajímám jak o podnikání, tak i o pečení. Bylo
to příjemné a živé.“
„Pravděpodobně bych radši podnikala, než byla zaměstnancem. V tomto směru mi přednáška
přinesla spousty nových informací, zároveň motivaci s mými sny něco začít dělat.“
„Hodně mě to inspirovalo. Pořád přemýšlím, co bych chtěla v budoucnu dělat, a toto mi opravdu
moc pomohlo.“
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