
 

Projekt Nadácie SlSp „Fiktívna firma – Zdravý fast food“. 
 

 

  

 

 

 

 

Projekt bol zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti a inovatívne metódy vyučovania. Nadácia 

Slovenskej sporiteľne nám prispela dotáciou  2 251,-€ a viac ako 160,-€ tvoril príspevok z Rodičovského 

združenia pri ZŠ v Pohorelej, sponzorské príspevky a vlastné zdroje školy. 

Žiaci si založili fiktívnu firmu  „Zdravý fast food“, ktorej aktivita vrcholili 16. 10. 2017 v Deň zdravej 

výživy, ponúkaním Skvelých Limonád a Super Pochúťok pre žiakov a zamestnancov ZŠ s MŠ Pohorelá. Fiktívna 

firma formou zážitkového učenia oboznámila žiakov s reálnym fungovaním trhu práce. Oboznámila ich 

s finančnou gramotnosťou, poskytla informácie o zdravej výžive a príprave zdravej desiaty, ktorá chutí, no a v 

neposlednom rade projekt priniesol množstvo zábavy pre žiakov ale aj zainteresovaných pedagógov. 

Východisko, ciele a očakávané výsledky: 
Potrebu zapojenia sa našej školy do projektu by sme zdôvodnili dlhodobým pozorovaním žiakov v našej 

škole. Môžeme ich rozdeliť do dvoch skupín. Veľkú časť tvoria žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, na 
druhej strane sú tu žiaci trpiaci dostatkom všetkého. Ani jedna z menovaných skupín nemá reálnu predstavu o 
hodnote peňazí, nevedia hospodáriť. Rozdeliť si uvážene svoj kapitál. Deťom chýba reálny pohľad na svet, 
často nevedia sebakriticky ohodnotiť svoje schopnosti, neprepájajú osvojené poznatky s praxou.   Radi by sme 
zvýšili povedomie o zdravej výžive a naučili ich pripravovať zdravú desiatu v revitalizovanej cvičnej kuchynke, 
ktorá už dávno nespĺňa požiadavky modernej a praktickej kuchyne. 
 
Ciele projektu: 
 
č. 1: Cieľom nášho projektu bolo zapojiť žiakov do chodu firmy. Zážitkovým učením im 
sprostredkovať reálne fungovanie trhu práce a zarábania peňazí. Žiaci sa naučili uchádzať sa o zamestnanie, 
písať životopis, žiadosť, motivačný list, vypĺňať formuláre, reálne zhodnotiť svoje vedomosti i schopnosti. 
Vedia spolupracovať, uznávať autoritu, vytvárať rozpočet, kalkulácie. 
č. 2: Druhotným cieľom predkladaného projektu bolo upovedomiť žiakov o zdravej výžive naučiť ich 
zhotovovať zdravú a chutnú desiatu, ktorú môžu vymeniť za čipsy, sladkosti i presladené nápoje. 
č. 3: Posledným no nemenej dôležitým cieľom bolo revitalizovať cvičnú kuchynku, ktorá bude 
slúžiť všetkým žiakom vo vyučovacom procese, kooperatívnym akciám škôl Horehronia a celej komunite obce, 
ktorá tu organizuje podujatia - prezentácia regionálnej kuchyne, fašiangy, Deň matiek, workshopy jesenného 
lampiónového sprievodu, vianočné večierky, jedličkové slávnosti... 
 
Dátum začatia projektu: 01.07.2017 
 



Zástupcovia školského parlamentu spolu so zainteresovanými zamestnancami vyhlásili v prvom 
septembrovom týždni konkurz na pozície: 
- Výkonný riaditeľ 
- Ekonomický úsek - Ing. Marcela Frajtová 
- Prevádzkar - Mgr. Terézia Šajšová 
- Kuchári - Mgr. Martina Kantorisová 
- Upratovači - Mgr. Erika Bialiková 
- Zásobovači - Mgr. Žaneta Holková 
- Hygienický dozor - Mgr. Erika Bialiková 
- Stavebný tím (priestorové zabezpečenie) - Mgr. Žaneta Holková 
- PR tím – logo, názov, promo - Mgr. Lenka Sidorová 
 

Každá pozícia mala určené presné kritéria na uchádzačov - dosiahnutý prospech na 
koncoročnom vysvedčení, bezúhonnosť, zapájanie sa do aktivít školy, propagácia dobrého mena školy v 
rôznych vedomostných či výtvarných súťažiach. 

V danom termíne museli uchádzači predložiť životopis a motivačný list do zamestnania, čím sa naučili 
pracovať s informáciami o sebe. 

Uchádzači, ktorí spĺňali požadované kvalifikačné predpoklady boli pozvaní na osobný pohovor pred 
komisiu zástupcov školského parlamentu a dobrovoľných zástupcov pedagógov zainteresovaných v projekte. 

Do 16. 10. 2017 sa venovali fiktívnemu zapísaniu do obchodného registra, zveľaďovali sme cvičnú 
kuchynku, navrhovali a skúšali recepty Skvelých Limonád a Super Pochúťok, pripravovali  promo, názvov, logo 
a reklamy na daný deň. Žiaci nakupovali potraviny, oceňovali  ponúkané výrobky, zaoberali sa účtovníctvom. 
Po 16. 10. 2017 sa urobilo vyhodnotenie projektu, fiktívna ročná uzávierka, zisky, straty. 

Tieto aktivity sme realizovať prostredníctvom workshopov, besied, operatívnych pracovných porád, 
stretnutí zástupcov všetkých realizačných tímov. 

Motiváciou záujemcov bola aj  exkurzia do Múzea mincí a medailí v Kremnici a darčekové neprenosné 
poukážky, ktoré si bude môcť žiak uplatniť v školskom roku 2017/2018 pri jednej ústnej či písomnej skúške. 
 

V priebehu realizácie projektu sme z dotácie Nadácie SlSp revitalizovali cvičnú kuchynku, ktorá už 
dávno nespĺňala požiadavky modernej a praktickej kuchyne. V týchto priestoroch sa odohrávala väčšina 
kulinárskych aktivít našich žiakov.  

A na záver sa naši šikovní žiaci 10.11.2017 zúčastnili exkurzie v Kremnici. Spoločne navštívili Múzeum 
mincí a medailí v Kremnici. Žiaci sa oboznámili s históriou mincí, v bani si tiež mohli nejakú tú drobinku zlata 
nájsť, no bohužiaľ neúspešne.  
Ich pozornosti neunikla ani Mincovňa Kremnica, š. p., kde žiaci nahliadli do procesu výroby mincí a tiež si 
mohli vyraziť vlastnú mincu pre šťastie. 
Ich oku neunikli ani historické pamiatky tohto krásneho mesta. Odvážni žiaci vyšli na vežu kostola, z ktorej sa 
kochali nádherným výhľadom. 
 
Dátum ukončenia projektu: 15.11.2017 
 
 



 

 

 

 
 



DEŇ „D“  16.10.2017 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

Výlet do Kremnice  10.11.2017 
 

  



  

  



 

 
 

 


