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Tisková zpráva č. 141205 

Přijďte se podívat na prezentace podnikatelských projektů maturantů Waldorfského lycea 

Studenti čtvrtého ročníku představí své podnikatelské plány, mezi něž patří například 

palačinkárna, domácí škola či e-shop s elektronikou. 

Praha 5. prosince 2014 – Zveme vás na prezentace podnikatelských plánů studentů, které proběhnou ve 

středu 10. 12. od 10.10 do 11.40 na Waldorfském lyceu v Praze. Prezentace jsou finálním výstupem 

projektového týdne, jehož cílem bylo co nejpraktičtějším způsobem seznámit studenty s pojmy a 

procesy podnikové ekonomiky. Výsledkem jsou zcela konkrétní a realizovatelné podnikatelské záměry, 

z nichž dva budou v příštím roce s velkou pravděpodobností uskutečněny.  

Během týdenní intenzivní práce bylo úkolem studentů vytvořit konkrétní podnikatelský plán, tedy 

dokument, který je třeba předložit potenciálnímu investorovi při žádosti o dotaci či půjčku. Aby měl 

jejich plán šanci uspět, museli provést průzkum trhu zamýšleného výrobku nebo služby, zvolit vhodnou 

právní formu firmy, vytvořit marketinkovou a obchodní strategii a vypracovat finanční plán nákladů a 

výnosů.  

Smyslem projektu bylo nejen získat reálný náhled do 

podnikatelské sféry. Studenti museli být schopni efektivní 

týmové práce, která byla spojená s každodenní formulací cílů a 

optimálním rozdělením práce mezi členy skupiny tak, aby byl 

co nejvíce využitý potenciál každého z nich. Což jsou 

kompetence, kterých je v určité míře třeba snad v každé 

profesi, o které se budou jednou ucházet. 

Prezentace proběhnou ve středu 10. 12. od 10.10 do 11.40 v budově Waldorfského lycea (Křejpského 

1501/12, mapu naleznete zde). 

Ivan Smolka, ředitel školy, se k projektu vyjádřil takto: „Naši studenti budou vstupovat do světa, ve 

kterém je stále obtížnější najít dobré zaměstnání. Proto jim chceme ukázat, že si ho mohou vytvořit 

sami, že založit vlastní firmu a realizovat věci po svém není tak těžké.“ 

 

 

http://www.wlyceum.cz/web/kontakt/
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Kontakty: 

Ivan Smolka, ředitel školy 

e-mail: info@wlyceum.cz, mobil: 777 694 019 

Poznámky pro editory: 

 Ukázky dvou podnikatelských plánů si můžete prohlédnout zde a zde. 

 Fotografie z dalších akcí Waldorfského lycea Praha najdete na jeho stránkách. 

 O koncepci výuky si přečtěte více. 

 Waldorfské lyceum vzniklo v roce 2006 jako zcela nový typ školy, vycházející z toho, že rychlé 

proměny světa vyžadují jiné pojetí vzdělávání. Podoba školy a vyučovací metody vycházejí 

z přesvědčení, že tradiční model vzdělávání zaměřený především na předávání informací je 

třeba nahradit modelem rozvojovým, jenž se soustřeďuje na podporu celkového vývoje žáka, 

jeho schopností, dovedností a vlastností. Dosavadní výsledky jsou vynikající, zájem o přijetí 

několikanásobně převyšuje kapacitu školy.  Více na www.wlyceum.cz. 

http://www.wlyceum.cz/web/soubory/pp_palacinka_na_pohovce.pdf
http://www.wlyceum.cz/web/soubory/pp_skola_spolu.pdf
http://www.wlyceum.cz/web/category/fotogalerie/
http://www.wlyceum.cz/web/skola/koncepce-skoly/
http://www.wlyceum.cz/

