5. KONTRAKTAČNÝ VEĽTRH CVIČNÝCH FIRIEM
V SEREDI
Dňa 5. decembra 2018 v príjemnej predvianočnej atmosfére Obchodná akadémia Sereď
v spolupráci s mestom Sereď zorganizovala 5. KONTRAKTAČNÝ VEĽTRH CVIČNÝCH
FIRIEM s účelom nadviazania nových kontaktov medzi cvičnými firmami a získania nových
informácií pre podnikanie v rámci predmetu praktikum cvičnej firmy. Obchodnú akadémiu
Sereď reprezentovala cvičná firma Greencraf.cult s. r. o., ktorá sa zaoberá recykláciou odpadu
a firma Ivory Caffe – mobilná kaviareň.
Veľtrhu sa zúčastnili cvičné firmy OA a SOŠ z trnavského, bratislavského
a nitrianskeho kraja. Všetky zúčastnené firmy dôstojne reprezentovali svoju firmu nielen vo
výstavnom stánku ale i formou počítačovej prezentácie. Zástupcovia firiem propagovali svoje
výrobky, oslovovali potenciálnych obchodných partnerov, uzatvárali fiktívne obchody
a nadväzovali navzájom obchodné partnerstvá a zároveň i zviditeľňovali svoju školu.
Veľtrh otvorila za účasti zúčastnených firiem a žiakov OA Sereď pani riaditeľka OA
Sereď Ing. Marta Melayová, ktorá zároveň privítala i zástupcu mesta Sereď Mgr. S. Kováčovú
a zástupcov SCCF v Bratislave Ing. Gabrielu Horeckú a Mgr. Martu Marušincovú.
Súčasťou veľtrhu boli aj súťaže, hodnotené odbornou porotou, o cenu TOP firma, 1.
miesto získala firma Garden Rose zo SOŠ záhradníckej Malinovo a ďalšie súťažné disciplíny:
naj logo – 1. miesto Golden EYE z OA Levice, naj katalóg – 1. miesto Sweet Raoad z OA Zlaté
Moravce, naj logo – 1. miesto Vita z OA Levice, naj prezentácia – 1. miesto 21 Kapkejks z OA
Hlohovec. Žiaci Obchodnej akadémie Sereď za najlepšiu firmu na veľtrhu ohodnotili firmu
Garden Rose z Malinova (ďalšie umiestnenia sú uvedené vo vyhodnotení veľtrhu).
Usporiadanie 5. kontraktačného veľtrhu splnilo svoj cieľ, cvičné firmy získali ďalšie
cenné skúsenosti v oblasti obchodovania a prezentácie, ktoré budú môcť využiť i na ďalšom
ročníku veľtrhu na našej škole a veríme, že i ďalšie cvičné firmy sa v budúcom roku nášho
veľtrhu zúčastnia.
Pripájame aj písomné hodnotenie praktického odborného vzdelávania - praktikum
v cvičnej firme na OA Sereď štátnou školskou inšpekciou:

Silnou stránkou vo vyučovaní praktického odborného vzdelávania bolo rozvíjanie
pracovných návykov a zručností žiakov. Žiaci boli vedení k dodržiavaniu správnych
pracovných postupov, učiteľka ich viedla k dokončeniu úloh v stanovenej kvalite.
Poznatky boli na všetkých hospitovaných hodinách sprístupňované zrozumiteľným
spôsobom s využívaním medzipredmetových vzťahov. Úlohy boli väčšinou zamerané na
samostatnú prácu žiakov.
Uplatniť svoju tvorivosť mohli žiaci aj pri riešení úloh napr. PVF – ponukový list.
Spätná väzba bola realizovaná priebežne, učiteľka prostredníctvom riešenia úloh žiakmi
a zadávaním jasne formulovaných konkrétnych otázok zameraných aj na uvažovanie
kontrolovala úroveň osvojenia učiva – práca žiakov v jednotlivých oddeleniach vo fiktívnej
firme, personálne písomnosti, prostriedky písomnej propagácie.
K pozitívam vyučovania patrilo rozvíjanie komunikačných kompetencií, takmer na
všetkých sledovaných hodinách učiteľka kultivovane spolupracovala so žiakmi, podnecujúcimi
otázkami ich viedla k aktívnemu vyjadrovaniu sa.
Na hospitovaných hodinách PVF pri vykonávaní administratívnych prác žiaci pracujúci
v jednotlivých oddeleniach fiktívnej firmy riešili konkrétne úlohy (písanie zápisnice,
uzatváranie pracovných zmlúv, výpočet miezd, dodávateľskej a odberateľské faktúry,
príjemky, výdajky, príkazy na úhradu...), pričom museli medzi sebou spolupracovať
a navzájom si pomáhať, čím si osvojovali a prehlbovali aj získané vedomosti v rámci
medzipredmetových vzťahov.

