Studenti Obchodní akademie Český Těšín ve Francii!
Poslední červnový týden byl tradičně vyvrcholením téměř roční práce studentů Obchodní akademie
Český Těšín na projektu European Business Game.
Vítězný tým - fiktivní firma Street Lights, s.r.o., ve složení Tomáš Konieczny, Dominika Vávrová a
Miriam Byrtusová, odjel v doprovodu koordinátora projektu EBG Ing. Jany Aertsové, obhajovat svou
studentskou práci na mezinárodní finále této soutěže do Francie, do oblasti Limousin. Zde tito
studenti strávili týden s vrstevníky ostatních vítězných týmů z rozličných koutů světa – Francie,
Anglie, Skotska, Dánska, Grónska, Itálie, Chorvatska, Faerských ostrovů a Slovenska.
První dny pobytu byly věnovány mimosoutěžním aktivitám. Studenti měli možnost poznat své
soupeře při teambuldingových hrách a navštívit zajímavá místa tohoto regionu. Navštívili město
Brive-la-Gaillarde, kde byli přijati prezidentem obchodní komory, jeskyně Le Gouffre de Padirac,
projeli se historickým parním vláčkem a prohlédli si zoologickou zahradu s volně žijící vlčí smečkou.
Dále jim byla poskytnuta možnost prohlédnout si úspěšné podniky, například kosmetickou firmu
Sothys, destilérii Les Terres Rouges, EMIX company, Legrand Limoges company (firma vyrábějící
příslušenství pro elektrická zařízení a informačních sítě).
Poslední den, pátek, byl dnem soutěžním. Všechny týmy veřejně a v anglickém jazyce předváděly
své prezentace a obhajovaly podnikatelský záměr před 11člennou mezinárodní odbornou porotou.
Celou soutěž snímala francouzská televize a současně ji bylo možno sledovat živě na Internetových
stránkách.
Po samotné soutěži, v čase, kdy se porota radila,
pak byli přijati rektorem Univerzity l´Académie
de Limoges.
Porota měla nesnadný úkol. Úroveň prezentací je
rok od roku vyšší a proto je velmi těžké
rozhodnout o vítězi. První místo získal dánský
tým NJC-menu, druhé místo pak obsadili skotové
s fiktivní firmou Techknow a naši studenti nás
potěšili krásným třetím místem!
Během celého nádherně a účelně stráveného
týdne měli studenti dostatek příležitostí
k procvičení svých jazykových znalostí a poznání
mentality jiných národů.
Tento ročník EBG byl pro ČR velmi úspěšný a doufáme, že podobné úspěchy se budou opakovat i
v dalších letech.

Na závěr bych chtěla poděkovat zastupitelstvu města Český Těšín za zájem a podporu aktivit našich
studentů, studentům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.
Ing. Jana Aertsová

