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730+ oslovených škol

30 přihlášených zástupců škol

16 přítomných zástupců škol

9 firem



Školy dorazily z těchto krajů

0

1

2

3

4

5

6

Hl. m
. P

ra
ha

Jihomora
vs

ký

Krá
lovehra

decký

Olomoucký

Pard
ub

ický

Stře
doč

esk
ý

Úste
cký

Vys
oč

ina



Zaměření škol

• informatika
• strojírenství
• elektrotechnika
• obchodní akademie
• cestovní ruch
• veřejná správa a administrativa
• grafický design

• hotelnictví
• dopravní
• ekologie
• účetnictví
• marketing
• management
• gymnázia



Firmy

• Cetas z. s.
• Digitální gramotnost
• Fyzmat
• Microsoft
• Radek Šimčík – Meditace
• Registr praxí
• Starbucks

• Škoda Auto
• UOL Účetnictví



Příklady spolupráce 1/3

Praxe pro studenty/stínování 
ve firmách
Praxe je pojem, který je již plně využíván, 
zejména u odborných škol. Příjemným 
zjištěním byla informace, že i pro studenty 
gymnázií, je možné zajistit prostor 
ve studijním plánu pro praxe. Stínování 
učiteli jako výzva pro firmy, které dokáží 
věnovat jeden den práce odborníka pro 
multiplikaci dosahu skrze učitele na jeho 
žáky.

Stipendia pro studenty
Stipendia od firem pro ty studenty, kteří 
mají velký zájem o odborné studium 
přesahující školní povinnosti, je 
výjimečným nástrojem pro podporu 
budoucích odborníků. Studenti si často 
musejí vybírat mezi zápalem pro získávání 
praxe/znalostí a placenými neodbornými 
brigádami.
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Přednášky na školách a exkurze 
do firem
Příběhy profesionálů o novinkách v daném 
odvětví, představení rozmanitosti profesí 
v jednotlivé oblasti, apod. Toto vše jsou 
střípky, které budou utvářet pohled 
mladého člověka na své pracovní 
uplatnění.

Soutěže pro studenty
Jak vzbudit zájem u studenta pro 
zlepšování svých dovedností a znalostí? 
Soutěže a gamifikace jsou dnes 
považovány za jedny z nejpřínosnějších 
forem učení. Dokáží naučit dotáhnou 
studentské nápady k realizaci a dokončit 
započatou práci.
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Pohovory nanečisto
Nástroj, který mladým lidem zmírní stres u 
prvních pohovorů a také zjistí reálné 
požadavky firmy na své budoucí 
pracovníky. Studenti dostávají zpětnou 
vazbu o jejich představách o první práci a 
profesní dráze.

Lokální barcamp/den firem/
kulaté stoly
Podobné akce nemají být veletrhem 
pracovních nabídek, ale dnem plným 
přednášek, workshopů, networkingu 
učitelů s pracovníky z firem a motivace 
studentů k volbě kariéry.





Jakub Řezníček reznicek.barcamp@gmail.com

Michaela Kosíková kosikova@prazskybarcamp.cz

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366
Termín realizace: 1.1.2018 – 31.12.2020
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