Skúsenosťou k úspechu
ZÁPISNICA
Pracovná porada učiteľov programu Podnikanie v cestovnom ruchu
február 2020
1. Diskusia, výmena skúseností
a) Prečo vlastne program PvCR končí a čo teraz?
• klesajúce čísla škôl aj učiteľov, program už nenapĺňal naše očakávania
• budúci školský rok je posledným pre PvCR 1. Ak ho budete realizovať, treba vo
zvyčajnom čase vypísať prihlášku, ako vždy.
• PvCr 2. už od budúceho školského roku nebude možné realizovať. Ten dobieha
tento rok – alternatívou je Aplikovaná ekonómia - Učiteľ vyškolený na PvCR 2. je
adekvátne vyškolený na Aplikovanú ekonómiu a môže ju teda učiť.
• Alternatívou pre PvCR 1 je nový program Zručnosti pre úspech
• Program je vhodný pre akúkoľvek školu, žiaci môžu realizovať projekty
v oblastiach, ktoré sú im blízke, alebo ktoré študujú.
• rozvíja zručnosti v tvorbe projektov a vlastných nápadov aplikovateľných aj na
cestovný ruch. Je podrobnejší a ponúka univerzálnejšiu metodiku, pripraví
žiakov tak, aby vedeli svoj nápad vyhľadať, overiť, či je realizovateľný,
životaschopný a konkurencieschopný, ako získať zdroje, či vedia získať zdroje, či
majú kapacity..... Celý nápad dostanú do fázy, ktorá už umožňuje ísť s nápadom
von.... Trvá to jeden celý školský rok, nie ako v AE od septembra do decembra.
Realizácii nápadu=firmy sa potom naplno môžu venovať hneď od začiatku s
• šk. roka v AE.
• Program ZPÚ nemôže učiť učiteľ vyškolený na PvCR 1, treba sa preškoliť na
ZPÚ, prihlasovanie bude spustené v apríli 2020.
• ZPÚ je jednoročný program s časovou dotáciou – 2 hod/týždeň
• tento šk. rok prebieha PILOTNÁ FÁZA, na konci šk. roku budeme zo spätných
väzieb vedieť viac o tom, ako program prebiehal a podobne.
b) Poplatky
Program Podnikanie v cestovnom ruchu je spoplatnený sumou 40,- € na 1 školský rok, bez
obmedzenia počtu tried a učiteľov tohto programu.
V školskom roku 2020/2021 máme pre vás ponuku/zľavu z poplatkov za vzdelávacie
programy:
• Ak je škola zapojená v jednom školskom roku do vzdelávacieho programu Viac ako
peniaze a súčasne aj Ja a peniaze, uhrádza poplatok iba za jeden z týchto
programov. Druhý program jej poskytneme bezplatne. Spolu tak zaplatí za dva
uvedené programy 40,- €.
• Ak je škola zapojená do minimálne troch rôznych vzdelávacích programov v jednom
školskom súčasne poplatok uhrádza iba za dva z týchto programov. Tretí program jej
poskytneme bezplatne. Spolu tak pri zapojení sa do troch programov uhradí sumu
80,- €. Za zapojenie sa do štvrtého a prípadne aj piateho ďalšieho vzdelávacieho
programu, škola hradí poplatok v plnej výške, t.j. 40,- € za program.
• Ak je škola zapojená do minimálne šiestich rôznych vzdelávacích programov
v jednom školskom roku súčasne, poskytujeme jej 100 % zľavu zo všetkých
poplatkov za tieto programy. Uhradí teda 0,- € za šesť vzdelávacích programov.
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2. Môj projekt - https://www.pvcr.jaslovensko.sk/moj_projekt
Časový harmonogram súťaže
•
•
•
•
•

3. február - 19. apríl 2020 | Príprava a vypracovanie projektu
do 19. apríla 2020 | Zaslanie záväznej prihlášky do súťaže, vrátane videovizitky
4. máj 2020 | Zverejnenie finalistov súťaže
13. máj 2020 | Zaslanie prezentácie finalistov
15. máj 2020 | Finále súťaže - Banská Bystrica (miesto sa môže zmeniť)

Súťaž má 2 kolá:
•

dištančné - zaslané prihlášky vrátane videovizitky posúdi odborná porota a vyberie
maximálne 12 finalistov
• prezenčné - finále súťaže za účasti 12 vybraných súťažných tímov a ich ústna
obhajoba projektu
Vo finálovom kole odborná porota vyberie maximálne troch víťazov (1., 2. a 3. miesto), ktorí
získajú vecné ceny.
Víťazi súťaže Môj projekt (spolu maximálne 6 žiakov) automaticky postupujú aj
na študentskú konferenciu Mladý líder, ktorá sa uskutoční 2. - 5. júna 2019 v Bratislave
a Belušských Slatinách (začína v Bratislave, končí v Belušských Slatinách).
!!!POZOR!!!
3. Prezentačné zručnosti - https://www.pvcr.jaslovensko.sk/prezentacne-zrucnosti
10. marca 2020, 08:30 - 14:30 - v AT&T, Lakeside, Tomášikova 64, Bratislava
Prihlasovanie - 14. februára 2020 od 7:00 do 26. februára do 12:00 h
Kapacita - 40 študentov (2 študenti z jednej školy)
2. Workshop – nadácia Zastavme korupciu
Pani Zuzana Vasičak Očenášová - vocenasova@zastavmekorupciu.sk
Aktivita realizovaná na porade a brožúrka Korpucia - Námety na vyučovanie je prílohou mailu.
Brožúrka je na vaše využitie so žiakmi.
Prikladám kontakt na pani Očenášovú, po dohode je možnosť zrealizovania workshopu pre
vašich žiakov priamo u vás v škole. Ak ju budete kontaktovať, spomeňte, že kontakt máte z JA
Slovensko (môžete spomenúť moje meno).
3. Workshop – SIR a čo teraz?
Viac o SIR - Social Innovatioy Relay - https://www.jaslovensko.sk/sir/
Manažér programu Peter Uhrin zrealizoval praktické cvičenie, ktoré by vám mohlo uľahčiť
prácu so žiakmi pri tvorení nápadu do súťaže SIR. Použité materiály sú v prílohe mailu.
4. Job Shadowing v IBM
Študenti predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu sa budú mať možnosť zúčastniť Job
Shadowingu v IBM v Bratislave dňa 20. mája 2020. Podrobnosti o prihlasovaní a kapacite
vám pošlem v dostatočnom časovom predstihu.
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4. Fotogaléria/médiá

Google
BA - https://photos.app.goo.gl/c5G8UFdmXiper4C78
ZA - https://photos.app.goo.gl/txYrAgSnLyd91ugH6
Instagram - https://www.instagram.com/p/B8Q0QcDJm5C/
príbeh - https://www.facebook.com/stories/

FB

Vaše pripomienky a návrhy očakávam na mailovej adrese holicova@jaslovensko.sk

Erika Holičová
programová manažérka
V Bratislave 18. februára 2020
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