Students Actively Learning Entrepreneurial Skills
Action: School Exchange Partnershios (KA229)

PrimMat – Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., je za Českou republiku zapojena do
realizace mezinárodního projektu v rámci programu Erasmus+ na podporu a rozvoj podnikatelského
vzdělávání a myšlení žáků středních škol. Projekt je realizován pěti státy: Belgie, Česká republika, Turecko,
Rumunsko, Bulharsko.
Cílem projektu je výměna osvědčených vzdělávacích postupů na podporu podnikatelského
vzdělávání, podnikavosti, kreativity, kritického myšlení, digitální kompetence, jazykové a
prezentační dovednosti, přispět k osobnímu a profesnímu rozvoji žáků, usnadnit porozumění
světu podnikání.
Střední škola PrimMat má dlouholeté zkušenosti s výukou studentských cvičných firem.
Studenti se pravidelně účastní soutěží studentských firem na úrovni regionu, i soutěží
s mezinárodní účastí. Metodou projektového vyučování jsou propojovány znalosti, dovednosti a
zkušenosti ze školního i mimoškolního prostředí, žáci jsou vedeni k samostatnosti, získávají nové
zkušenosti vlastní praktickou činností a řešením úkolů ve cvičných firmách, rozvíjí se jejich
tvořivost, kooperace a spolupráce.
Účinnost rozvoje potřebných kompetencí žáků je podporována podnětným vzdělávacím
prostředím, osobními kompetencemi pedagogů, přístupem k materiálně technickému vybavení
školy, jakož i spoluprací s externími organizacemi.
Zařazování nových forem do vzdělávání tak posiluje motivaci žáků, kvalitu studijních výsledků,
rozvoj jejich schopností a praktických dovedností, podnikavost, iniciativu, samostatnost i práci
v týmu, připravenost na profesní uplatnění.
V rámci projektu Erasmus+ budou studenti SŠ PrimMat připravovat a realizovat aktivity cvičné
cestovní kanceláře „CK PrimMat TOURS“ na podporu a propagaci cestovního ruchu v regionu.
Aktivity cestovní kanceláře budou prezentovány projektovým partnerům, budou prezentovány
v Power Pointu, na webových stránkách, na e-Twinningu.

Projekt je financován Evropskou unií v rámci programu Erasmus+.
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PrimMat - Private Secondary School of Entrepreneurship, s.r.o., is involved in the implementation of
an international project within the Erasmus + program for the support and development of
entrepreneurship education and thinking of secondary school students on behalf of the Czech Republic. The
project is implemented by five countries: Belgium, the Czech Republic, Turkey, Romania, Bulgaria.
The aim of the project is to exchange best educational practices to support entrepreneurship education,
entrepreneurship, creativity, critical thinking, digital competence, language and presentation skills, to
contribute to the personal and professional development of students, to facilitate understanding of the
business world.
PrimMat High School has many years of experience in teaching student training companies. Students
regularly participate in competitions of student companies at the regional level, as well as competitions with
international participation.
The method of project teaching combines knowledge, skills and experience from school and out-of-school
environment, students are led to independence, gain new experience through their own practical activities
and solving tasks in training companies, their creativity, cooperation and collaboration develops.
The effectiveness of the development of the necessary competencies of pupils is supported by a stimulating
educational environment, personal competencies of teachers, access to the material and technical equipment
of the school, as well as cooperation with external organizations.
The inclusion of new forms in education thus strengthens the motivation of students, the quality of study
results, the development of their abilities and practical skills, entrepreneurship, initiative, independence and
teamwork, readiness for professional employment.
As part of the Erasmus + project, PrimMat high school students will prepare and implement the activities of
the training travel agency "CK PrimMat TOURS" to support and promote tourism in the Beskydy region.
The activities of the travel agency will be presented to the project partners, they will be presented in the
Power Point, on the website, in the e-Twinning.

The project is funded by the European Union under the Erasmus + program.

