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ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. 
Euphoria Výroba vlastních čajů a kávy. 

L´brace Výroba náramků. 

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská 
škola Bohosudov 

Secondland Prodej oblečení. 

Citacea 
Ekologické produkty šetrné k přírodě, hlavním 
produktem jsou ručně malované plátěné tašky 
nebo háčkované odličovací tampónky. 

Stoneye Výroba dekorací z hornin s očima. 

draXline 
Ruční výroba - náramky + mýdla + sezonní 
výrobky. 

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda 
Beneše, střední odborná škola, Praha 2 

RENDLE Přírodní svíčky 

Manola Cosmetics Výroba přírodní kosmetiky 

DOCTRINA - střední škola, základní škola a mateřská 
škola, s.r.o. 

DOC-PEN 
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. 

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola 
ekonomická, Kralupy nad Vltavou 

EKOnomové Zdravé svačiny. 

S láskou Zdravé svačiny. 

EDUCAnet - gymnázium, střední odborná škola a 
základní škola Praha, s.r.o. 

Pracky 
Antistresové hračky se záměrem snížení stresu 
ve společnosti. 

3D-Dárky.cz 
Prodej 3D-tisknutých, ekologických dekorací a 
dárků. 

EduStyle Prodej školního obločení s vtipnými motivy. 

Gymnázium, Kojetín 
DIScover 

Vývoj a výroba produktů, které mohou 
zachránit lidský život. 

Smarteddy Vývoj edukativních hraček pro děti. 

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková 
organizace 

Entertainment 
Pořádání turnajů v logických a sportovních 
hrách. Vydávání školního časopisu. 

Čipokoso Prodej nápojů a potravin. 



Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková 
organizace 

FLUN 
Desková hra s ekologickou tématikou. 

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 
SeeDreams Polštáře plněné pohankovými slupkami. 

MišMaš Mašlovačky z peří. 

Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a 
Střední odborné učiliště, Kaplice 

Dogr 
Výroba hraček pro psy z recyklovaných 
materiálů. 

Six&One Výroba scrapbookových výrobků. 

Resto Company 
Výroba recyklovaných skleněných lampiček, 
stojánků a svícnů. 

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní 
akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Znojmo, příspěvková organizace 

LOA creative team Výroba a prodej dekorací na víno z korku, 
kreativní tvoření s dětmi  

Gymnázium, Stříbro 
Beauty&Purity 

Výroba přírodní kosmetiky a opakovaně 
použitelných godlike tamponků FACETAMPS. 

Brakers Výroba korálkových náramků. 

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace 

Fun Factory 
Uspořádání benefičních akcí pro mládež v 
Břeclavi. 

D3press 
Výroba propagačních předmětů pro spolky a 
organizace na gymnáziu a v Břeclavi na 3D 
tiskárnách. 

GymplBall 
Uspořádání sportovní události (fotbalové 
utkání) s charitativním účelem. 

FreshTrash 
Občerstvení pro studenty gymnázia, které je 
vyráběno z estetických důvodů odepsaného 
ovoce a zeleniny ze supermarketů. 

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky Svitavy 

ECOA 
Výroba a prodej textilních tašek a sáčků  na 
potravinářské i nepotravinářské produkty. 
Pořádání bazárků. 

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, 
Sedlčany 

WaffleHouse Výroba a prodej vaflí. 

Toust2go Výroba a prodej toustů. 



Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a 
ekonomická Vyškov, příspěvková organizace 

Špatule Občerstvení ve škole podle požadavků studentů 
- tousty, ovocné pokušení, waffle. 

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 

CK Poteo 
Realizace jednodenních i vícedenních 
organizovaných výletů pro skupiny studentů. 

Gymplácké dobrůtky 
Příprava a prodej svačinek pro studenty 
GFPVM. 

Frantův sekáč 
Nákup a prodej obnošeného oblečení - second 
hand. 

Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice 

Cruising Sausages Prodej svačin ve škole.  

Konzum u Pedrose 
Prodej svačin ve škole.Prodej vlastnoručně 
vyráběných dekoračních věnců a plátěných 
tašek. 

Sodomova komora Prodej svačin. 

Hotelová škola s.r.o. 
RETNI 

Výroba a prodej svačinek pro studenty naší 
školy. 

HAPPY SNACK Výroba a nabídka svačinek pro studenty školy. 

Integrovaná střední škola technická, Mělník 
BUSTPEN Nákup a prodej kancelářských potřeb. 

VPS Print Výroba plošných spojů. 

Integrovaná střední škola technická a ekonomická 
Sokolov, příspěvková organizace 

Helpful 
Prodej originálních školních pomůcek, tužky, 
gumy, propisky aj. 

Bellezza 
Využití použitého oblečení. Z neprodaných 
látek, ručně šijeme plyšáky v podobě zvířátek.  

Bond Prodej visacích zámků s dekorací nebo doplňky. 

PRO-FIT Prodej zdravých potravin a nápoje bez cukru. 

Easy-Life   

Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola 
ekonomická 

CK KollexTrip 
Zprostředkování zážitků a možnost cestování na 
atraktivní místa žákům školy. 

Be In Frame 
Propagace školy a prostřednictvím oficiálních 
sociálních sítí školy. Správa sociálních sítí školy. 



Askella Zajištění občerstvení a propagace školy. 

EDUGAL Besedy, semináře, exkurze. 

Smíšené potraviny Smíšené potraviny. 

UnderStairs 
 "Literární kavárna". Organizace doprovodných 
programů. 

Ročenka Výroba ročenky absolventů, charitativní akce. 

Sturgy 

Vytváříme individuální řešení v podobě služeb, 
produktů i poradenství. Obohacení školní výuky 
o předmět zaměřený na stravu, zdraví a 
seberozvoj.  

Katolické gymnázium Třebíč 
Deus Cibus Provoz školního bufetu. 

Lucky's Snack Provoz školního bufetu. 

Masarykova obchodní akademie, Jičín 
Taste of MOA 

Školní bufet, obchůdek s potravinami a školními 
potřebami. 

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková 
organizace 

BAFf Výroba a prodej mýdel a kosmetiky. 

Lačes Second Hand Prodej oblečení. 

MysteryBox Výroba a prodej dárkových boxů. 

Make a Cup Výroba a prodej ručně malovaných hrnečků. 

Bůůůfet, s.r.o. Zajištění občerstvení pro studenty školy. 

SweetDreamTeam Výroba sladkostí a organizování jejich prodeje. 

Obchodní akademie, České Budějovice VACKA, s. s. Vzdělávací a cestovní kancelář. 

Obchodní akademie, Chrudim 

SesameFood Prodej občerstvení. 

Klasárna Prodej občerstvení. 

Kavárna NO STRESS 

Studentská kavárna, poskytování 
poradenských, konzultantských a 
marketingových služeb, výroba a prodej 
drobných upomínkových předmětů . 

AirTaste Provoz školního občerstvení. 

Obchodní akademie, Lysá nad Labem 
Canvas-Bag 

Úprava plátěných tašek a plátěných doplňků.  
 



Obchodní akademie, odborná škola a praktická 
škola Olgy Havlové, Janské Lázně 

Veselá pastelka OAJL 
Obchůdek se základními školními potřebami - 
nákup a prodej. 

PLACKACOM 
Výroba a prodej drobných reklamních a 
upomínkových předmětů: placek, otvíráků, 
magnetků, přívěšků na klíče a zrcátek. 

Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1 

ArtCase 
Web propojující umělce hledající angažmá a 
kulturní instituce poptávající tyto profese. 

Ott's Upcyclované oblečení designové. 

FitFood Zdravé tyčinky a smoothie pro sportovce. 

NewAmsFest Amatérský studentský hudební festival 

Obchodní akademie, Prostějov 

Gummy shop Prodej cukrovinek. 

Lemonády Výroba domácích limonád a teplých nápojů. 

USED Tvorba originální módy s ekologickým duchem. 

Sweet home Výroba domácí ekologické kosmetiky. 

S.F.INGA 
Výroba a prodej drobných dárkových předmětů 
- svíčky, mýdel, šumivých koulí apod. 

N U T S. Nákup a prodej oříšků. 

SNACKDRIVE Zajištění a donáška svačin do školy. 

EKOBAG 
Výroba reklamních a praktických předmětů s 
převahou materiálů z recyklace, např. látkové 
tašky apod. 

Obchodní akademie, Střední odborná škola a 
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 
Hradec Králové 

Bonum 
Výroba náramků za účelem přispívání na 
dobročinné organizace. 

SUCCU DECOR 
Výroba a prodej zelených obrazů a drobných 
dekorací ze sukulentů. 

Obchodní akademie, Střední odborná škola 
knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, 
příspěvková organizace 

Sushi Wave Výroba a prodej sushi. 

FancyMix Pořádání exkurzí - cestovní kancelář. 

FRITTELLE Výroba, nákup a prodej zboží. 

Pancake MASTERS Výroba a prodej výrobů. 



GameTravel Cestovní kancelář 

Burgersss Výroba a prodej výrobků 

Bramboo Výroba a prodej bramborových pochoutek. 

PAN - WAF Labužnictví a kuchařské umění. 

YUMMY 
Prodej ovocných špízů a sladkostí v mléčné, bílé 
a hořké čokoládě, prodej ovocných limonád. 

BlackSugar Cukrárna. 

Songe Café 
Prodej kávy, dortíků, pečený čaj, sušenek a 
brownies. 

TurniketTours Cestovní kancelář. 

EKO BOO. Ekologie. 

Podfukářky Prodej odpustků. 

Pancakes2Go Prodej lívanců. 

Chocofruit Prodej ovoce v čokoládě. 

Hungrrry Waffle výroba a prodej pochutinek. 

Your Mum 
Výroba glycerinových mýdel, voňavých pytlíčků, 
drobných dárkových předmětů. 

Smoothie Boys Výroba a prodej nápojů. 

Go With Us Činnost cestovní kanceláře. 

Smaženky Výroba a prodej koblížků. 

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková 
škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské 
Hradiště 

Silíčko 
Silikonové brčko pro opakované použití v 
originální krabičce, kterou lze připnout na 
klíčenku. 

Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního 
ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace 

Raivia Cestovní agentura. 

EzyTravel 2.0 Cestovní agentura. 

Starry Midnight Organizační a ediční činnost akcí. 

Leisis Výroba a prodej náramků. 

Top Adventures Cestovní kancelář. 

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Sweet čoko Výroba čokoládových výrobků. 



Brod Florall Výroba kosmetických přípravků a svíček. 

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, 
příspěvková organizace 

S. O. Sáček 
Prodej S. O. S. pytlíčků praktických pro 
každodenní použití. 

Čajírna Pečené čaje. 

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky, Písek 

TAG Výroba a prodej přívěsků a šperků. 

Tašky Do Tašky 
Výroba a prodej textilních tašek, taštiček a 
vaků. 

Obchodní akademie a jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace 

OA Travel Cestovní kancelář. 

ExpOA Reklamní činnost, organizace výletů žáků školy. 

Outschool   

Obchodní akademie a Střední odborná škola 
cestovního ruchu Choceň 

Tričko pro Tebe Výroba a prodej triček na zakázku. 

Eventko 
Organizace a pořádání kulturních a 
společenských akcí. 

O&Z Výroba a prodej zdravých svačin. 

Homeco Výroba a prodej domácí bio kosmetiky. 

Let Book Go Sdílená knihovna. 

Obchodní akademie a Střední odborná škola 
logistická, Opava, příspěvková organizace 

FULLONUM POMMI 
Výroba a prodej ručně dělaných mýdel, 
šumivých bomb do koupele a koupelových solí. 

Zlavek Ruční výroba polštářů a povlaků. 

Obchodní akademie Hovorčovická 

HOVOTOUR 
Pořádání výletů, převážně pro žáky OA 
Hovorčovická, po ČR i do zahraničí. 

Hovoland 
Výroba a prodej propisovacích tužek s 
modernizovaným logem školy. 

MATE EKO 
Zprostředkování a prodej ekologických 
gastronomických pomůcek.  

Salix Alba Výroba a prodej náramků z korálků. 

Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o. TRAVEL N' SMILE Pořádání školních výletů. 

Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. HB 
Taška s organizátorem na osobní věci a PC pro 
vozíčkáře. 



KENAKO Výroba zdravých zeleninových bonbónů. 

Soukromá střední odborná škola manažerská a 
zdravotnická s.r.o. 

MODALK Výroba a prodej ekologických tašek a vaků s 
potiskem. 

Střední odborná škola, Litvínov - Hamr, příspěvková 
organizace 

Cuarto 
Výroba placek, výšivek a samolepek. 

Střední odborná škola, Šumperk 

RAJZ TOUR Příprava a realizace produktů cestovního ruchu. 

KAM TAM Příprava a realizace produktů cestovního ruchu. 

GASTERNEY- gastronomie a 
cestování Gastronomie a cestování. 

IZY PIZY TRIPS Cestování. 

FJV TRAVEL 
Cateringové služby, zajištění odborných exkurzí 
a společensko zábavních služeb. 

Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední 
odborné učiliště, Kolín 

SPOJE UP! Školní časopis (občasník). 

SERVISUJ TO Servis počítačů a notebooků. 

Idear Tvorba vektorové grafiky a 3D tisku. 

PhotoSpoye 
Focení různých akcí, reklamní předměty, 
plakáty a fotoobrazy na plátně. 

Střední odborná škola Luhačovice 
Nevobalto 

Pořádání kulturních akcí, výroba a prodej 
drobných předmětů. 

Střední odborná škola Nové Město na Moravě JBL Wood Výroba a prodej dřevěných výrobků. 

Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, 
příspěvková organizace 

Snack & Drink 
Prodej drobného občerstvení. 

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola 
SČMSD, Znojmo, s.r.o. 

LOCO Vyšívání triček. 

BELIMA Výroba přírodních sirupů. 

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, 
příspěvková organizace 

EKO BathBombs 
Eko koupelové bomby s různými esenciálními 
vůněmi. 

tinMUG 
Prodej ručně zdobených plechových hrnečků a 
kávových nápojů. 

T-heart Výroba potisku na trička. 



Dōnatsu Pečení donutů. 

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. 

Green Nature Pomoc planetě. 

Sock Company 
Ekologická vychytávka na párování ponožek s 
účelem recyklace a šetření životního prostředí. 

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 

Friendly Candy Výroba a prodej cukrovinek. 

Violet Women Výroba a prodej mýdel a vonných polštářků. 

MŠFG Výroba a prodej sušeného ovoce. 

FrgVal 
Vývoj deskové stolní hry s regionálním 
zaměřením. 

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola 
vodního hospodářství a ekologie, Vodňany 

Fishbrand SRŠ Organizace tanečních kurzů , opracování ryby a 
prodej rybích výrobků. 

Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková 
organizace 

KEUTO, s.r.o. 
Výroba sezónních výrobků, služby pro studenty, 
pořádání kulturních a společenských akcí 

Střední škola automobilní Kyjov, příspěvková 
organizace 

Bufet U Třeťáků 
Školní bufet. 

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský 
Krumlov, příspěvková organizace 

Grüner Frieden 
Výsadba stromů a jejich adopce. 

Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD 
Praha, s.r.o. 

CK BONNE TOUR 
Tvorba produktu cestovního ruchu. 

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná 
škola, Opava, příspěvková organizace 

Rainbow 
Výroba dekoračních a dárkových předmětů 
(krabičky, mýdla, náramky ,tašky, stojánky). 

PET Ručně zdobené plátěné tašky. 

Embracelets 
Výroba náramků z minérálních a dřevěných 
korálků. 

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž 

WaflEsko Gastronomické služby, pořádání kulturních akcí. 

POhádková sen   

Advanced Corporation   

Student Company   

CHEERS Cateringová činnost, pořádání zájezdů. 



D&L Výroba, cateringová činnost. 

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví 
Brno, příspěvková organizace 

PET ID Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. 

AZ - Bazar 
Zastavárenská činnost a maloobchod s 
použitým zbožím. 

Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD 
Humpolec, s.r.o. 

1TA 
Program pro seniorské domy. Zjednodušení 
nakupování prostřednictvím vnitřních eshopů. 

Střední škola Kostka s.r.o. 
Pošli sebe Výroba vlastnoručně kreslených pohledů.  

Hvězdy na míru Tvorbou astrologických hvězdných map. 

Střední škola logistická Dalovice, příspěvková 
organizace 

Nerozbij mě! Ruční malba a popisy hrnků. 

Handy Hook 
Maloobchod (48) - háčkované dárkové 
produkty 

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc Astrofood Příprava svačin pro učitele a studenty. 

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad 
Sázavou, s.r.o. 

A Mandle 
Výroba a prodej müsli tyčinek a arašídových 
másel. 

Healthy School Výroba zdravých produktů a distribuce do škol. 

EkoStore Výroba a prodej přírodní kosmetiky.  

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická 
Uherské Hradiště 

Taste it! Výroba a prodej vaflí a punče. 

Bistrouščiny dárečky Výroba, nákup a prodej vánočních předmětů. 

Střední škola služeb a řemesel, Stochov Magic Flame Výroba a prodej dekoračních svíček. 

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková 
organizace 

PYRAMIDA "A" Maloobchod, charitativní akce, sportovní akce. 

PYRAMIDA "B" Maloobchod, charitativní akce, sportovní akce. 

PYRAMIDA "C" Maloobchod, charitativní akce, sportovní akce. 

Střední škola umělecká a řemeslná 

D.S.P. Zakázková truhlářská výroba. 

Wood Storm Šperky a estetické předměty. 

Kostka Výroba dřevěných hraček a dřevěných výrobků. 

RHS 
Renovace historických zemědělských stojů a 
kočárů. Rozjetí vlastního muzea. 

Topolik Dárky ze dřeva na míru. 

Artio.Arts Výroba a prodej ručně kreslených tašek. 



ShoppingKings E-shop pro studentské firmy. 

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 
Výrobky ze dřeva Výroba předmětů ze dřeva. 

Bistro U Hrušky Prodej pečiva a nápojů studentům. 

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Rostlinometika Výroba a prodej přírodní kosmetiky.  

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola 
elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 

Emperior 
Bezhotovostní platby pomocí QR kódu, 
Vědomostní soutěž, Elektrotechnická 
stavebnice, Ekologické a kreativní produkty. 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár 
nad Sázavou 

Beunique 
Výroba a úprava oděvů. 

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká 
Třebová 

Zen Harmony Výroba japonských miniaturních zahrádek. 

Louťáci Modernizace měst a vesnic. 

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, 
Benešov 

Velká-6   

VETNIK Organizace výstavy hospodářských zvířat. 

Wocásci Přednáška o plemenech psů a práce se psem. 

Dupetky 
Organizace Jezdeckých her a prodej 
občerstvení. 

Agrosemena Údržba a oprava techniky. 

Mladí zemědělci Pěstování a prodej brambor. 

AgroP Benešov Pěstování zemědělské plodiny. 
 


