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Podzimní Příbram 
 

Srdečně Vás zveme na 

 

24. ročník regionálního veletrhu fiktivních firem, 
který se koná ve dnech 9. – 10. listopadu 2021 

v budově OA a VOŠ Příbram a v sokolovně. 
 

Úterý 9. listopadu: 

MÍSTO: budova OA a VOŠ Příbram 

PROGRAM: 

12:00 – 13:00 zkouška prezentací v učebně A207, 2. patro 

13:00 – 15:00 prezentace firmy (libovolný prezentační program v českém jazyce, mluvené slovo 

současně v českém i v cizím jazyce) 

 

Středa 10. listopadu: 

MÍSTO: Sokolovna Příbram (nedaleko od školy, směr k nemocnici, vedle Integrované 

střední školy Příbram, naproti živnostenskému úřadu) 

PROGRAM: 

9:00 – slavnostní zahájení, vyhlášení výsledků soutěží 

9:15 – 12:00 veletrh pro veřejnost, soutěž o nejlepší stánek 

12:00 – vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší stánek  

 

Pořadatel zajistí: 

 stůl a židle 

 připojení elektrické přípojky (nutné s sebou mít vlastní prodlužovací kabel) 

 panel na výzdobu 

 obědy ve školní jídelně  

Účastníci si sami hradí výdaje na ubytování, stravování, dopravu a pojištění. 



 

BANKOVNÍ SPOJENÍ                                     IČ                                  DIČ www.oapb.cz 
172166146/0300                                             61100412                      CZ6110412 

 

Obchodní Akademie a Vyšší Odborná Škola Příbram 
Na Příkopech 104, 261 01  Příbram 1 

 

 

 

 

 

 

Veletrh se koná pod záštitou Domu zahraniční spolupráce jako akce na podporu 

odborného vzdělávání a přípravy. 

Letošním průřezovým tématem Evropské komise je udržitelnost, toto téma by měly 

reflektovat soutěžní materiály, zvláště prezentace. 
 

Zaměřit se můžete na témata jako realizace environmentálně udržitelných projektů, 

ekologické inovace a doprava, osvěta o ochraně životního prostředí a klimatické změně, 

dovednosti pro udržitelný rozvoj v Evropě i ve světě aj. 

 
 

Žádáme o vyplnění registračního formuláře nejpozději do 15. října 2021, odkaz: 

https://forms.gle/VfQAjwDGgPCAwymRA. 

Účastnický poplatek 200,- Kč/za každou firmu prosím uhraďte na účet naší školy 172166146/0300  

do 1. listopadu 2021. Jako variabilní symbol uveďte IČ Vaší školy. 

 

Kontakt: Ing. Marie Kubátová, e-mail: mkubatova@oapb.cz 

Adresa: OA a VOŠ Příbram, Na Příkopech 104, 261 01 Příbram 1 

tel. 318 621 144 (kancelář), 318 611 126 (sborovna) 

 

Veletrh je pořádán za finanční podpory Města Příbram a Středočeského kraje. 

 

 

https://forms.gle/VfQAjwDGgPCAwymRA
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SOUTĚŽE: 

1. Nejlepší prezentace  

Prezentace bude vytvořena ve Vámi zvoleném prezentačním programu v českém jazyce, bude 

doprovázena komentářem na mikrofon současně v českém a v cizím jazyce. Hudební podbarvení je 

dovoleno. Obsah prezentace není předepsán. Maximální délka prezentace 5 min. Prezentaci odevzdejte 

do 1. listopadu 2021, max 100 MB, odkaz: https://forms.gle/zPutUqhKY417o5gA7. Soubor se bude 

jmenovat škola_firma_prezentace (OA Pribram_Alfa_prezentace). Zkouška prezentací se bude konat 

9. listopadu 2021 mezi 12.–13. hodinou v učebně A 207, 2. patro, za přítomnosti správce sítě. Hodnotit 

se bude srozumitelný projev, originalita, zaujetí publika, dodržení časového limitu.  

 

2. Nejlepší leták 

Leták bude obsahovat informace o jednom produktu z katalogu fiktivní firmy, údaje o ceně, údaje 

o firmě, rozsah jedna strana A4. Nutné jej odeslat v elektronické podobě ve formátu PDF do 

1. listopadu 2021, odkaz: https://forms.gle/zPutUqhKY417o5gA7. Soubor se bude jmenovat 

škola_firma_letak (OAPribram_Alfa_letak). Hodnotit se bude originalita, schopnost zaujmout, grafické 

zpracování. 

 

3. Nejlepší logo + slogan 

Vytvořte stručný a výstižný slogan v anglickém jazyce a vlastní grafické nápadité logo, které zapůsobí na 

zákazníka a vhodně propaguje Vaši fiktivní firmu, rozsah A4 (vše na 1 straně). Nutné odeslat 

v elektronické podobě ve formátu PDF do 1. listopadu 2021, odkaz: 

https://forms.gle/zPutUqhKY417o5gA7. Soubor se bude jmenovat škola_firma_logo 

(OAPribram_Alfa_logo). Hodnotit se bude nápaditost, vtipnost, zapamatovatelnost, výstižnost, grafické 

zpracování a praktická využitelnost v obchodní korespondenci. 

 

4. Soutěž o nejlepší stánek 

Nezávislá porota bude hodnotit celkový vzhled stánku, vystupování při obchodování, znalost 

prodávaných produktů, správné vyplňování dokladů, katalog, schopnost komunikace. 
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