
 

Milí študenti! Predstavujeme Vám nový projekt ERASMUS+ KA2, do ktorého sa zapojila naša škola v spolupráci s 

partnerskými školami v Grécku, Maďarsku, Španielsku a Taliansku. Projekt nesie názov Creative Ways of 

Teaching: Recycling Art and Entrepreneurial Attitude a v rámci neho pocestuje 16 študentov našej školy na 7 

dní (z toho dva dni cesta)  do zahraničia. Do každej z partnerských krajín ide jeden štvorčlenný tím. Pripravili sme 

pre vás odpovede na otázky, ktoré by vás potenciálne mohli najviac zaujímať. 

FAQ (Frequently Asked Questions): 

1. Kto sa môže do projektu prihlásiť? 

 

O.: Ak v čase zahraničnej cesty spĺňaš vekový limit stanovený partnerskou krajinou, a si študentom našej školy, 

môžeš sa do projektu prihlásiť. Zapojiť sa a pomôcť však môžeš aj vtedy, ak do zahraničia necestuješ (zberom 

materiálu, pomocou, radou a pod.). Žiadosťou o účasť automaticky rešpektuješ podmienku, že s rodičmi prijmete 

od 9.10.2016 do 15.10.2016 u seba doma jedného zahraničného študenta zhruba v tvojom veku. Podmienkou je 

denné dochádzanie do Košíc. Ak bývaš na internáte, smieš sa uchádzať o účasť, no potrebuješ si nájsť “dvojča”, 

teda kamaráta, alebo kamarátku, ktorí by u seba zahraničného kamaráta, alebo kamarátku ubytovali. Podmienka 

pre dvojicu: “ja idem, ty prijímaš študenta” (kamarát/ka nemá záujem byť v projekte a cestovať do inej krajiny, ale 

má záujem prijať študenta u seba doma). Je určite lákavé byť hosťujúcou rodinou a stráviť októbrový týždeň v 

spoločnosti zahraničných študentov, pomáhať s reklamou krajine, škole, či nachádzať priateľstvá. 

2. Koľko študentov cestuje, kedy a kde? 

 

O.: Do každej z partnerských krajín cestuje tím zložený zo štyroch študentov. Dohromady teda vycestuje do 

zahraničia 16 študentov z našej školy. Tieto cesty sú naplánované v rozpätí dvoch školských rokov - 2015/2016 a 

2016/2017. Termíny sú: 

 

Grécko: 4.4.2016 (akceptuje vek študentov 14-15 r.) 

Taliansko: 16.5.2016 (akceptuje vek študentov 15-18 r.) 

Maďarsko: 3.4.2017 (akceptuje vek študentov 14-16 r.) 

Španielsko: 8.5.2017 (akceptuje vek študentov 16-17 r.) 

3. O čo v projekte ide?  

 

O.: Kreativita, podnikavý a novátorský postoj, či láska k životnému prostrediu sú nosné piliere tohto projektu. 

Základom projektových aktivít sú dve kľúčové veci: 

 

1. “Recycling Art” - vyrábanie vecí kreatívnym recyklovaním nepotrebných predmetov a materiálov. 

2. “Entrepreneurial Attitude - tzv. entrepreneurship (proces navrhovania a vytvárania nového biznisu, 

tvorba start-upov) je skúsenosťou, ktorú by sme našim študentom chceli týmto spôsobom dopriať.  



4. Čo všetko musím v projekte naozaj urobiť? 

 

O.: Práce nie je málo, no dobrou správou je, že na to nebudeš sám/sama. Prvou veľmi dôležitou úlohou je 

vytvoriť štvorčlenný tím (nezávisle na triede a ročníku), s ktorým sa budete uchádzať o účasť na projekte. V 

jednote je sila a štyri nie je veľa, odporúčame preto postupovať pri výbere členov tímu starostlivo. Rozlišujeme 

medzi úlohami vo výberovom konaní, a tými, na ktorých tímy pracujú, keď sú do projektu vybrané. Kvôli 

postupnosti si najprv povieme o výberovom konaní a prihláškach.  

5. Čo mňa a môj tím čaká na výberovom konaní, kedy sa bude konať a kto rozhodne? 

 

Výberové konanie je rozdelené do dvoch kôl. Prvé kolo bude prezentáciou práce tímu pred porotou zloženou z 

dvoch vyučujúcich školy a zástupcu vedenia. Koná sa 19.1.2016 po vyučovaní v miestnosti č. 40. Po prvom kole 

sa porota zhodne na užšom výbere  6 tímov, ktoré postupujú do druhého kola. Tieto tímy dostanú v druhom kole 

ďalšie, na prípravu časovo už menej náročné úlohy, nad riešením ktorých pracujú v škole pred zrakmi zástupcov 

poroty. Druhé kolo sa koná 26.1.2016 po vyučovaní v miestnosti č. 4. Na základe výsledkov prvého a druhého 

kola porota určí výsledné poradie tímov. V prípade, že sa prihlási menej ako 6 tímov, porota si vyhradzuje právo 

určiť víťaznú štvoricu tímov priamou voľbou po prvom kole.  

 

To, nakoľko efektívna bude vaša spolupráca vnútri tímu, ovplyvní váš úspech. Potrebujete v tíme vždy minimálne 

jedného človeka pre konkrétnu úlohu. Úlohy si delíte - jeden človek v tíme nemá urobiť všetko, hodnotí sa 

tímovosť a kvalita výstupu (výsledok práce). Je pre vás však dobré, ak ste flexibilní a viete si pri úlohách 

pomáhať. Úlohy pre výberové konanie sú nasledovné: 

 

1. KOLO  

 

❏  vyrobiť tri hand-made výrobky z už nepoužívaných predmetov, obalov alebo materiálu (u každého sa 

hodnotí originalita/invenčnosť: 3 b., účelnosť/praktická využiteľnosť: 3 b. a kvalita spracovania: 3 b.);  

Poznámka: neskoršia cena výrobku odráža aj reálny čas strávený jeho výrobou a použité zdroje - taktiež 

sa teda hodnotí schopnosť vyrábať efektívne, t. j. nevyrábať jeden kus nejakého výrobku dva týždne a 

predať ho lacno, či presný opak - ponúkať draho, no s minimálnym predpokladom na potenciálny predaj) 

❏  natočiť asi dvojminútové video o tvorivom procese (v ňom demonštrujete to, že sa jedná o tímovú 

prácu: 5 b., a to, že ju viete adekvátne prezentovať - spracovanie videa: 5b. 

❏  uviesť ďalšie možné výrobky a vysvetliť z akých materiálov by ste ich dokázali reálne vyrobiť (max. 5 

b. za 5 relevantných príkladov) 

❏  pripraviť pútavú prezentáciu o Slovensku v angličtine, trvajúcu dve minúty (obsah: 5 b., forma 

podania, t. j. plynulosť prejavu, úroveň angličtiny, atď.: 5 b.) 

❏  urobiť skrátenú podobu “Business Model Canvas” vo forme prezentácie (max. 2 minúty, s bodovým 

ziskom max. 20 b.), kde namodelujete situáciu začínajúcej firmy, ktorá plánuje podnikať vo vašej oblasti 

(t.j. “recycling art”) s nasledujúcimi kategóriami (pre viac detailov pozri časť “Business Model Canvas”):  

 

a) Zdroje (resources): 5 b. 

b) Hodnotová ponuka (value proposition): 5 b. 

c) Kanály (channels): 5 b. 

d) Zákaznícke segmenty (customer segments): 5 b. 

 

 

 

 

 

 



 

Hodnotiaca tabuľka výrobkov: 

KRITÉRIUM výrobok č. 1 výrobok č. 2 výrobok č. 3 

originalita/invenčnosť 3 b. 3 b. 3 b. 

účelnosť/využiteľnosť 3 b. 3 b. 3 b. 

kvalita spracovania 3 b. 3 b. 3 b. 

 

Hodnotiaca tabuľka prezentačnej časti: 
 

KRITÉRIUM video: “tvorivý 

proces”  

návrh ďalších 

výrobkov 

prezentácia o 

Slovensku 

obsah: tímovosť 5 b.  
  

spracovanie 5 b.  
  

množstvo 
 

5 b.  
 

obsah 
  

5 b.  

forma podania 
  

5 b.  

 

 Hodnotiaca tabuľka Business Model Canvas: 

KRITÉRIUM Business Model Canvas 

zdroje 5 b.  

hodnotová ponuka  5 b.  

kanály  5 b.  

zákaznícke segmenty 5 b.  

 

Dohromady má váš tím v rámci 1. kola možnosť získať maximálne 72 bodov. Na výberovom konaní musia byť 

prítomní všetci členovia tímu. V prípade zdravotných dôvodov a odôvodnenej neprítomnosti niektorého člena tímu 

je potrebné doložiť papier od lekára. Absentujúci člen tímu je povinný po svojom nástupe do školy bezodkladne 

kontaktovať koordinátora projektu (p. uč. Vozár), a to do dvoch dní od svojho nástupu do školy. V opačnom 

prípade si porota vyhradzuje právo nezaradiť tím do výsledkovej listiny. Absentujúceho člena tímu čaká namiesto 

1. kola výberového konania individuálny pohovor so zástupcami poroty. Výsledok pohovoru ovplyvní výsledné 

ohodnotenie tímu.  

 

 2. KOLO  

 

Podrobnejšie inštrukcie týkajúce sa 2. kola budú oznámené postupujúcim tímom bezprostredne po vyhodnotení 

1. kola. Úlohy 2. kola budú zamerané na schopnosť tímu postupovať organizovane a systematicky pri plnení 

zadania. Tím si bude musieť poradiť s úlohami, ktorých znenie dopredu nepozná.  

 

 



 

6. Čo môj tím čaká po úspešnom výberovom konaní? 

 

Samotný projekt zahŕňa tieto úlohy: zháňanie materiálu,  vyrábanie predmetov tzv. “úžitkového umenia” (záložky 

do kníh, dekorácie do interiérov, exteriérov a čohokoľvek iného, s čím prídete), tvorba a prezentovanie business 

plánu na konkrétne výrobky v cudzej krajine, natočenie reklamy na konkrétny výrobok a jedného videa 

zachytávajúceho proces tvorby a ich prezentácia v cudzej krajine, vytvorenie prezentácie o svojej krajine, 

predstavovanie svojich výrobkov a ich predaj na školskej burze v zahraničnej krajine za charitatívnym účelom, 

návrh loga projektu a plagátu reprezentujúceho projekt, komunikácia so zástupcami zahraničných študentských 

tímov a všetko to, čo si projekt bude vyžadovať. 

7. Ako a dokedy sa môžem prihlásiť? Na koho sa mám obracať s otázkami? 

 

Svoje vyplnené prihlášky (za celý tím stačí jedna prihláška) odovzdávate dvomi spôsobmi. Stiahnutú prihlášku zo 

stránky školy (časť “Formuláre”) vyplníte a pošlete elektronicky na adresu ka2.gymes@gmail.com. Vytlačenú 

vyplnenú prihlášku odovzdávate aj v papierovej verzii na sekretariáte školy. Posledný termín odovzdania 

prihlášky je 12.1.2016 do 14:00. Okrem vyplnenej prihlášky odovzdávate vopred aj výrobky, ktorými sa bude váš 

tím prezentovať na 1. kole výberu. Výrobky, ktorými sa budete prezentovať na výberovom konaní odovzdávate 

najneskôr do pondelka 18.1.2016 do 14:00 na sekretariáte školy. Výrobky sú zbalené v krabici, alebo igelitovej 

taške označenej štítkom s priezviskami členov tímu a ich triedami. Ak sa u vás aj po podrobnom naštudovaní 

textu tejto výzvy objavia nejaké nejasnosti týkajúce sa projektu, môžete kontaktovať p. uč. Vozára počas 

pravidelných týždenných konzultácií vyhradených špeciálne pre projekt, a to každý štvrtok od 13:30 do 14:30. 

Takisto sledujte priebežne aktualizovanú sekciu “Projekt Erasmus+ KA2” v časti “Študentský servis”, kde 

budú dopĺňané odpovede na vaše často kladené otázky. 

8. Kto rozhoduje do ktorej krajiny s tímom pocestujeme? 

 

Každá zúčastnená krajina si vopred určila vekové rozmedzie prijímaných zahraničných študentov (viď. 

tabuľka pri otázke č. 1). Tieto kritéria musí naša škola dodržať. Ak budú všetky tímy GYMES-u spĺňať 

vekové požiadavky všetkých krajín, ich preferencie budú zohľadnené podľa poradia, na akom sa tím 

umiestni (tím z prvého miesta si vyberá preferovanú krajinu prvý, atď.).  

9. Čo je to Business Model Canvas? Ako ho pripravím? 

 

“BUSINESS MODEL CANVAS” (v preklade niečo ako “plátno obchodného modelu”) je tabuľková schéma 

stručne mapujúca business model. Čo obsahuje? 

 

❏  kľúčový partneri (kto nám dodáva materiál, alebo služby?) 

❏  kľúčové aktivity (čo robíme s našimi zdrojmi?) 

❏  kľúčové zdroje (aké tovary, služby a infraštruktúru využívame?) 

❏  hodnotová ponuka resp. “value proposition” (prečo by si mal zákazník kúpiť náš výrobok?) - čo náš 

produkt rieši? 

❏  vzťah so zákazníkmi (ako komunikujeme so zákazníkom?) 

❏  kanály (ako zákazník nájde, kúpi a bude používať náš produkt?) 

❏  zákaznícke segmenty (kto sú ľudia používajúci náš produkt a kto sú naši platiaci zákazníci?) 

❏  cenotvorba (čo tvorí celkovú sumu našej výroby?) 

❏  zisk (čo tvorí náš zisk a odkiaľ prichádza?) 

 

Ako Business Model Canvas vyzerá nájdeš na stránke školy, časť “Študentský servis”, podsekcia 

“Projekt Erasmus+ KA2”, vrátane ukážok a inštruktážneho videa. Začiatkom roku 2016 sa na túto tému 

uskutoční pre študentov inštruktážny seminár, kde vám odpovieme na prípadné otázky. Podmienkou je 

naštudovanie si dostupného materiálu vopred. Presný dátum semináru sa dozviete na stránke školy v 

príslušnej sekcii venovanej projektu.  

 

mailto:ka2.gymes@gmail.com

