
Název organizace Název projektu Anotace Požadovaný rozpočet 
bez DPH

Přiděleno 

Střední škola designu Lysá nad Labem, 
p.o.

Studenstká výstava

Realizace výstavy vybraných prací spolužáků z výtvarných oborů školy v prostorách Muzea Bedřicha Hrozného v Lysé 
nad Labem. Součástí realizace je výběr tématu a prací, komunikace se zainteresovanými institucemi a autory, vytvoření 
propagace elektronické a tiskové, včetně reportáže, příprava prostor, zajištění dopravy a instalace prací, zajištění 
programu vernisáže a vytvoření aktivního workshopu s výstavou spojeným a určeným veřejnosti. Vernisáž je v podobě 
happeningu opět určena široké veřejnosti, její součástí je hudební vystoupení, mluvené slovo a další aktivita, módní 
přehlídka apod. Workshopy konané v průběhu výstavy jsou přednostně určené žákům základních škol z našeho města. 
Deinstalace a závěrečný úklid včetně tiskové zprávy a zhodnocení realizované akce formou článku v tisku.

44 900,00 Kč 44 900,00 Kč

Střední škola letecké a výpočetní 
techniky Odolena Voda

"Odolský Albatros 2023"

Jedná se o pořádání 1. ročníku veřejné výstavy a soutěže plastikových modelů "Odolský Albatros 2023", který bude 
zrealizován při dni otevřených dveří naší školy – Střední školy letecké a výpočetní techniky Odolena Voda 36 955,00 Kč 36 955,00 Kč

Vyšší odborná škola a Střední 
zemědělská škola

K rostlinám o kousek blíž 

Projekt je zaměřen na výrobu smart štítků na 3D tiskárně do květináčů k rostlinám. Každý smart štítek nese
název rostliny česky, latinky a v Braillově písmu, a také QR kód odkazující na žáky spravovaný web s dalšími 
informacemi o rostlině. 44 847,10 Kč 44 847,10 Kč

Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště Kladno, nám. Edvarda 

Beneše 2353 
Fiktivní cestovní kancelář

Jsme žáci 3. ročníku oboru Logistické a finanční služby. Rádi bychom v rámci výuky založili fiktivní firmu, u které 
bychom v praktických podmínkách zúročili naučené znalosti.  Ze svých řad (z celé naší třídy) bychom vybrali 3 nejlepší 
studenty = organizační výbor, který sestaví stanovy firmy, další žáci vytvoří marketingové oddělení, poslední část žáků 
bude tvořit účetní oddělení. Tato firma potom nabídne výsledný produkt své činnosti ostatním ročníkům oboru LFS na 
naší škole. Při své práci využijeme teoretické znalosti z předmětů Ekonomika, Logistika cestovního ruchu, Logistika 
dopravy, Marketing a management a Účetnictví. Díky praktickým zkušenostem z činností, které budeme vykonávat v 
rámci projektu, si upevníme a propojíme teorii z 5 vyučovacích předmětů.

44 500,00 Kč 44 500,00 Kč

SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín, 
Jaselská 826, KOLÍN IV, 280 90

ŠKOLNÍ VELETRH FIKTIVNÍCH FIREM

Školní veletrh fiktivních firem působících v tomto školním roce na naší SŠ (počet firem 9). Představení nejen 
obchodních dovedností fiktivních firem nejen studentům a pracovníkům školy, především studentům prvních ročníků 
(budou zakládat své firmy v dalším školním roce), ale  také široké veřejnosti, především rodičům našich budoucích 
studentů. Studenti předvedou nejen obchodní dovednosti, ale také dovednosti prezentovat svoji firmu v českém a 
cizím jazyce, předvedou své komunikační dovednosti, schopnosti operativně reagovat na otázky odborné poroty či 
otázky ostatních návštěvníků veletrhu. Předvedou své merch dokumenty, nabízené zboží, služby a aktivity - firemní 
kulturu, katalogy, účetní doklady a účetní knihy. Akcí se podpoří především SOFT SKILLS, přesah též do ekologické 
stránky podnikání.

31 900,00 Kč 31 900,00 Kč

Střední odborné učiliště společného 
stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 

413/11 
PoKuHo Travel Agency

PoKuHo Travel agency je projektem reliazovaným v rámci mezipředmětových vztahů oboru Gastronomie, který má 
poskytnout studentům SOU Poděbrady příležitost prakticky aplikovat znalost anglického jazyka, cestovního ruchu, 
účetnictví a ekonomie a přiblížit teoretickou rovinu školy skutečné profesní situaci. Studenti dvou ročníků 
nástavbového studia mají za úkol připravit podmínky a sestavit program pro čtyřdenní pobyt zahraničních turistů z 
různých koutů světa v Poděbradech a Kutné Hoře, a to v rámci daného rozpočtu. Rovněž musí svou firmu a zmíněný 
pobyt předem prezentovat v informačních materiálech a po skončení projektu celou akci zhodnotit a vyúčtovat. 

36 627,00 Kč 36 627,00 Kč

Střední odborná škola stavební a 
Střední odborné učiliště stavební, Kolín 

II, Pražská 112 
Modelování ve 3D pro žáky ZŠ

Projekt přispěje k rozšíření spolupráce SOŠ a SOU stavební Kolín se základními školami. Podpoří u žáků základních škol 
zájem o polytechniku, odstraní u nich případné bariéry, strach ze studia technicky zaměřených odborných kol. Projekt 
bude realizován v rámci průřezového tématu Člověk a svět práce. U žáků SOŠ a SOU stavební Kolín dojde k motivaci 
žáků k zapojení se do mimoškolních aktivit, podpoří u nich podnikavost, kreativitu. Dojde k užší spolupráci pedagogů  a 
žáků školy v rámci mimoškolních aktivit, což přispívá k pozitivnímu klimatu ve škole, k motivaci ke studiu, ke snížení 
předčasného ukončování vzdělávání apod. Žáci základních škol budou seznámeni s počítačovou grafikou modelování 
ve 3D. 

23 007,00 Kč 23 007,00 Kč

Vyšší odborná škola, Střední 
průmyslová škola a Jazyková škola s 

právem státní jazykové zkoušky, Kutná 
Hora, Masarykova 197

Oprava invalidního vozíku

Skupina studentů (Jan, Martin, Jakub a Ondřej) školy se rozhodla opravit elektrický invalidní vozík. 
Jak to začalo. Jelikož jsme elektro průmka, tak se věnujeme i výuce oprav elektro přístrojů. Jako výukovou pomůcku 
získala škola rozbitý elektrický invalidní vozík. Tři aktivní studenti druhého ročníku, kteří jsou zapojeni do aktivit DofE, 
přišli s nápadem, že by vozík zkusili opravit a následně zapůjčit potřebným invalidům. Pro opravu budeme potřebovat 
pořídit nové baterie, elektro materiál, speciální montážní nářadí na vozík. Ostatní potřebné vybavení má k dispozici 
naše škola. Opravu vozíku budou dělat převážně ve středu odpoledne, kdy nemáme odpolední výuku.

30 000,00 Kč 30 000,00 Kč

292 736,10 Kč 292 736,10 Kč
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