
SPŠ v projektu Soutěž a Podnikej 
Naše škola se zapojila do projektu Soutěž a Podnikej, což je 
projekt pro studenty středních škol z České republiky. 
Soutěž je určena studentům, kteří mají zájem o inovativní řešení problémů a rozjezd vlastního 
podnikání už na střední škole. Organizátorem soutěže je Nadační fond vzdělávání a podnikání, 
který vznikl, aby podporoval a rozvíjel inovativní myšlení mezi studenty napříč vzdělávacím 
systémem. Fond funguje pod záštitou MŠMT ČR a Hospodářské komory ČR. Má spoustu dalších 
partnerů, které spojuje zájem podporovat aktivity, které vedou k praktickému využívání 
nabytých vědomostí, kritickému a kreativnímu myšlení a posílení znalostí a dovedností 
studentů v oblastech, které školní osnovy nepokrývají. 

Náš soutěžní tým tvoří žákyně druhého ročníku studijního oboru Gastronomie Veronika 
Šitinová, Denisa Kozáková a Andrea Eimannová. Dívky svůj tým a soutěžní projekt popisují 
takto: „S týmem a s mentory soutěže pracujeme, promýšlíme nové nápady a děláme je 
zajímavější. Do soutěže jsme se přihlásily na popud paní učitelky Ing. Hofmanové, která je naší 
mentorkou, koordinátorkou a poradkyní. 

Náš projekt vychází z nápadu zužitkovat věci, které už přestaly sloužit svému původnímu účelu, 
ušetřit penízky a v neposlední řadě smysluplně recyklovat různé použité materiály. V našem 
případě se jedná o další využití starých triček. Naším hlavním cílem je nabídnout možnost 
rodičům, kteří mají děti v mateřské a základní škole, ušetřit peníze. Ze zmíněných 
nepotřebných triček jsme vyrobily vaky na školní pomůcky, úbory na tělesnou výchovu, prostě 
na vše, co takový žáček ve škole potřebuje a může si to ve škole ponechat, například v šatně. 

K ušití je třeba jen tričko, šňůrka na stažení a 
pověšení, nitě, jehla a šikovné ruce. 

Do projektu jsme také zapojily děti na základních 
školách, které nám pomáhají dotáhnout vak 

k dokonalosti. Zatím se nám v soutěži velice daří, plníme zadání jednotlivých kol 
a postupujeme. V současné době jsme postoupily do dalšího, už šestého kola.“ 

V soutěži je 70 projektů z různých středních škol. Pokud se týmy probojují do 
celorepublikového kola a uspějí ve finále, tak na ně čekají velmi zajímavé ceny, více na 
http://soutezapodnikej.cz/ceny/1-misto-v-republikovem-finale/. 

Mgr. Eva Cohornová a Ing. Stanislava Hofmanová 
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