Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická
a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

Akce:

Mezinárodní certifikát podnikatelských dovedností (ESP)

Účastníci:

žáci třetích ročníků oboru obchodní akademie v rámci předmětu cvičná firma

Datum konání:

květen 2021

Zpráva:
Stejně jako v předchozích letech se žáci třetích ročníků oboru obchodní akademie v rámci předmětu
cvičná firma zapojili do certifikace podnikatelských dovedností.

DVA KROKY K ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU ESP
1. Zkušenost - účast v programu JA Studentská Firma, v jejímž rámci žák pracuje ve studentské
společnosti a aktivně se účastní její činnosti.
2. Sebehodnocení - žák vyplňuje dotazník, který hodnotí 7 klíčových kompetencí:
• KREATIVITA
• SEBEDŮVĚRA
• PROAKTIVITA
• SCHOPNOST TÝMOVÉ PRÁCE
• ZNALOST PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ
• VYTRVALOST
• SMYSL PRO ZODPOVĚDNOST
3. Závěrečná online zkouška - osvědčení na mezinárodní úrovni
V závěru projektu mají žáci možnost absolvovat mezinárodní online zkoušku podnikatelských a
ekonomických znalostí s tématy:
• povědomí o kariérních příležitostech
• znalost světa práce
• porozumění významu podnikání
• ekonomická a finanční gramotnost včetně znalosti koncepce a procesů v podnikání
• znalost tržního prostředí a obchodních procesů
• znalost moderních technologií

Přehled certifikace ve školním roce 2020/2021
76 žáků splnilo podmínky certifikace, úspěšných bylo 41 a neúspěšní žáci mají možnost udělat si
v září 2021 opravu a získat také Mezinárodní certifikát podnikatelských dovedností (Entrepreneurial
Skills Pass).

Certifikace byla realizována v květnu 2021 a žáci naší školy se jí zúčastnili v těchto termínech:
17. 6. 2021 – 3. A a 3. B
19. 6. 2021 – 3. C
Pět žáků si s organizátorkou této aktivity paní Švehlákovou dohodlo jiný termín certifikace.

Žáci získali jedinečnou příležitost ohodnotit své podnikatelské dovednosti a ekonomické znalosti
v průběhu času a zjistit, jakého pokroku dosáhli díky své účasti v program JA Firma.

Certifikát ESP pomůže žákům odlišit se v očích svých budoucích zaměstnavatelů a vzdělávacích
institucí od ostatních.

Certifikát ESP dává svým držitelům konkurenční výhodu!

Garant akce:
předmětová komise EKO, Ing. Ivana Zbořilová

