
PRŮBĚH PROJEKTU 

Stáže pedagogů 18. – 29. 6. 2012 

Stáž pedagogů proběhla v následujících firmách:  

 Hotel Prosper Čeladná 

 Baby Club Kenny Frýdek - Místek 

 Agentura Orange Ostrava 

 MCnet, s. r. o. Frýdek – Místek 

Pedagogové absolvovali stáž pod dohledem přidělených zaměstnanců partnerské společnosti 

dle zaměření své profese. Ze stáže vypracovali Zprávu a jejich poznatky budou opět využity 

při inovacích obsahu jednotlivých výukových modulů oboru zahraniční obchod a cestovní 

ruch.  

Praxe studentů 21. 5. – 15. 6. 2012 

Celkem 33 studentů se zúčastnilo 4týdenní odborné praxe, na níž si prověřili své poznatky a 

dovednosti získané během studia. Praxe byla realizována ve firmách zaměřených na cestovní 

ruch a zahraniční obchod v tuzemsku, příp. u slovenských studentů na Slovensku.  

Studenti byli pověřováni úkoly, které souvisí s činností dané společnosti a učebním 

programem Goodwill - vyšší odborné školy, s. r. o. Na závěr praxe vypracovali studenti 

Zprávy z praxe, které budou vyhodnoceny a následně využity při inovacích vzdělávacích 

oborů školy.  

Den Evropy 9. května 2012 

V průběhu týdne, na který připadá 9. květen, byla zajištěna publicita projektu vyvěšením 

vlajky EU. Prvotní myšlenky o vzniku jednotné Evropy byly prezentovány francouzským 

ministrem zahraničí Robertem Schumanem dne 9. května 1950. Tento datum je považován za 

rozhodující moment při vzniku Evropské unie.  

 

Workshop 4. 4. 2012 

Workshop je pořádán již tradičně v rámci aktivity „Podpora praxí a stáží studentů VOŠ u 

budoucích zaměstnavatelů“. Tato akce byla opět pořádána pro studenty 2. ročníků před 

nástupem na jejich čtyřtýdenní praxi, která je součástí studia. Pozvání přijali zástupci firem, 

cestovních kanceláří a institucí, kteří ve svých vystoupeních prezentovali své firmy, jejich 

zaměření a činnost:  



 Leemon Media Praha, pobočka Frýdek - Místek 

 Frýdecko-Místecké služby Frýdek - Místek  

 Orchard Hotel, Park Inn Ostrava 

 Škoda Vagonka Ostrava  

 Mateřská škola Ostrava - Plesná 

 CA Bolsa Travel Frýdek - Místek 

 CK Vítkovice Tours Ostrava 

 CK Kalamaki Travel Kréta, Řecko 

 prezentovány byly také možnosti studentské praxe v Německu a ve Španělsku 

Po prezentacích následovala přínosná diskuse, kterou studenti využili k upřesnění informací, 

případně ji pojali jako možnost si praxe v daných firmách přímo dohodnout.  

Následně byl workshop studenty hodnocen velmi pozitivně. Zúčastnilo se jej také několik 

pedagogů a zástupci vedení školy a je přínosem v oblasti propojování teorie s praxí.  

 

Stáž pedagogů 16. – 27. 1. 2012 

Stáž pedagogů proběhla v následujících firmách:  

 Čedok pobočka Nový Jičín 

 Kovintrade Frýdlant n/Ostravicí 

 CBRE Property Management, OC Futurum Ostrava 

 CK Bemett Frýdek – Místek 

Cílem odborných stáží bylo získat celkový přehled o činnosti daných firem a cestovních 

kanceláří a požadavcích na znalosti a dovednosti studentů, eventuelně budoucích 

potenciálních zaměstnanců - toto bylo pedagogy zpracováno ve Zprávách ze stáže.  

Stáže pedagogů 17. – 30. 6. 2011 

V červnu 2011 proběhla již třetí z naplánovaných stáží pedagogů v odborných firmách, a to 

konkrétně ve firmě Ostroj a. s. v Opavě, kterou absolvovali 4 vyučující.  

Praxe studentů 23. 5. – 17. 6. 2011 

Studenti druhých ročníků se zúčastnili čtyřtýdenní odborné praxe, na níž prověřili své 

poznatky a dovednosti získané během studia. Praxe byla realizována ve firmách zaměřených 

na cestovní ruch a zahraniční obchod, a to v tuzemsku, na Slovensku i na Krétě.  

 



Den Evropy 9. květen 2011 

V květnu 2011 byla zajištěna publicita projektu vyvěšením vlajek na místě realizace projektu 

v průběhu týdne, na který připadá 9. květen - Den Evropy.  

 

Workshop firem 6. 4. 2011 a nákup vybavení 

V dubnu 2011 byl pro studenty 2. ročníků zorganizován workshop se zástupci firem a 

cestovních kanceláří, ve kterých mohou studenti absolvovat svoji odbornou praxi. Studenti 

byli seznámení s prezentacemi firem a s jejich zaměřením. Své firmy představovali zástupci z 

následujících organizací:  

 Beskydské informační centrum Frýdek-Místek 

 Kovotour plus Ostrava 

 CK Čedok Nový Jičín 

 Hotel Lanterna Velké Karlovice 

 Hotel Akácie Valašské Meziříčí 

 CK Adria Uherské Hradiště 

 CK Bemett Frýdek-Místek 

 Penzion U křivého psa Frýdek-Místek 

 CK Kalamaki Travel Kréta, Řecko 

 

V rámci projektu byly dále zakoupeny a nainstalovány školní tabule, interaktivní tabule, 

notebook a multimediální PC.  

Stáž pedagogů 10. 1. – 21. 1. 2011 

V měsíci lednu 2011 se uskutečnilo druhé kolo stáží pedagogů ve firmách. Stáž pedagogů 

proběhla v různých odděleních firmy Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. a zúčastnili 

se jí 4 vyučující.  

 



Inovace modulů 

V rámci klíčové aktivity Inovace vzdělávacích programů byly započaty práce na inovaci 

modulů studijních programů Zahraniční obchod a Cestovní ruch. K vybraným modulům 

těchto programů byly také vypracovány učební texty, další jsou postupně vypracovávány. 

Poznatky získané na stážích pedagogů i studentů budou postupně zapracovány do inovací 

studijních programů. Pro zvýšení kvality inovací byla rovněž nakoupena odborná literatura.  

Stáž pedagogů 21. 6. – 2. 7. 2010 

V červnu započalo první kolo stáží pedagogů GOODWILL - vyšší odborné školy, s. r. o. ve 

firmách zabývajících se cestovním ruchem a zahraničním obchodem.  

Stáž absolvovali 4 vyučující v následujících institucích:  

 CK BEMETT, s. r. o., Frýdek-Místek 

 BLANCO CS CZ, spol. s r. o., Chlebovice 

 Hotel Lanterna, Hotel Horal, Hotel Galik (komplex hotelů), Velké Karlovice 

Účelem těchto stáží je poznání každodenního chodu firmy a zjištění aktuálních potřeb 

zaměstnavatelů. Po ukončení stáže bude pedagogy vypracován manuál, ve kterém budou 

popsány poznatky získané ve firmě a zjištěné nedostatky ve vzdělání studentů, které budou 

následně zapracovány do inovace vzdělávacích programů.  

 

Praxe studentů 24. 5. – 18. 6. 2010 

V měsíci květnu byly zahájeny praxe studentů ve firmách zabývajících se cestovním ruchem a 

zahraničním obchodem, tedy u budoucích potenciálních zaměstnavatelů, za účelem ověření 

znalostí a dovedností studentů. Praxe se účastnili studenti druhých ročníků.  

Den Evropy 9. květen 2010 

V květnu byla také v rámci Dne Evropy zajištěna publicita projektu vyvěšením vlajky 

Evropské unie a České republiky v místě realizace projektu s uvedením informace o projektu, 

a to v průběhu týdne, na který připadá 9. květen - Den Evropy.  



  

Workshop firem 14. 4. 2010 

V rámci projektu "Inovace vzdělávacích programů v návaznosti na odborné praxe", 

registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.1.00/13.0009, byl pro studenty školy uspořádán 

workshop firem. Cílem akce bylo seznámení studentů s prezentacemi odborných firem, ve 

kterých mohou studenti konat praxe. Workshopu se zúčastnili nejen studenti, ale také 

vyučující účastnící se stáže pedagogů.  

Své firmy prezentovali zástupci následujících firem:  

 BLANCO CS CZ, spol. s r. o., Chlebovice 

 CK Čedok Nový Jičín 

 BESKYDY-VALAŠSKO, regionální agentura cestovního ruchu, Nový Jičín 

 AHRA - Human Resource Agency, s.r.o., Frýdek-Místek 

 Beskydské rehabilitační centrum, Čeladná 

 KANLUX s. r. o., Frýdek-Místek 

 Kalamaki Travel, Praha 

 Dymos Czech Republic s. r. o., Nošovice 

  

  

  

 

 


