
 
Tisková zpráva 

 

Kurz Podnikání v praxi představuje podnikání studentům středních 
škol  
 
Hradec Králové 26. ledna 2018: Kurz Podnikání v praxi pro střední školy, který organizuje 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové s podporou Královéhradeckého kraje, byl na prvních 

školách uzavřen závěrečnými prezentacemi. Studenti středních škol z Královéhradeckého kraje 

představili vlastní projekty, na kterých během konání kurzu pracovali za podpory odborníků z praxe.  

 

Kurzy se konaly na dvou středních školách v Hradci Králové a pěti středních školách na Trutnovsku, 

kde kurz realizoval partner TC HK, Centrum podnikání a inovací Trutnov. Kurzu se zúčastnili 

především studenti 3. ročníků a celkem se do něj zapojilo 162 žáků.  

 

Kurz Podnikání v praxi probíhá formou čtyř výukových bloků, ve kterých se studenti seznamují se 

základy podnikání. Za podpory profesionálů vymyslí vlastní projekt, sestaví business plán, zjistí více o 

finančním plánování, podnikové ekonomii a marketingu. Na závěr si vyzkouší své prezentační 

dovednosti v rámci finálních prezentací jednotlivých projektů. „Naši studenti na kurzu oceňují 

především inovativní přístup lektorů i možnost praktického seznámení s klíčovými oblastmi podnikání. 

Navíc si zlepší orientaci v ekonomickém prostředí a finanční gramotnost, která nejen u studentů často 

bývá slabou stránkou,“ říká k projektu Ing. Jana Rašková ze Střední školy služeb, obchodu a 

gastronomie Hradec Králové.   

 

Mezi vítězné projekty, které hodnotila porota při závěrečných prezentacích, se umístil například 

podnikatelský záměr v podobě atraktivní trati pro motokáry s restaurací nebo projekt, který má 

občanům Hradce Králové usnadnit pomocí mobilní aplikace parkování. „Budoucí podnikatelé se rodí 

už na středních školách a kurz Podnikání v praxi je toho jasným důkazem. Všechny projekty, které 

mají potenciál rozvoje, rádi přivítáme v našem podnikatelském inkubátoru,“ dodává Ing. Ondřej 

Zezulák, ředitel TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové. 

 
 
 
Pro více informací kontaktujte: 

Mgr. Lucie Felcmanová 

lucie.felcmanova@tchk.cz 

+420 736 678 465 

 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM je obecně prospěšná společnost založená Statutárním městem Hradec Králové, která poskytuje 

pomoc jak začínajícím, tak již zkušeným podnikatelům. Společnostem s inovačním potenciálem nabízí pronájem kanceláří, 

prostor pro lehkou výrobu včetně základního vybavení a služeb. Poskytuje konzultace při zakládání nových společností, při 

tvorbě podnikatelských záměrů, rozvojových plánů a při řešení otázek průmyslově-právní ochrany, pomáhá také se zaváděním 

výsledků výzkumu a vývoje do praktického využití. Více na www.tchk.cz. 
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