Pochybnosti o kvalitě
školních pomůcek ji
přivedly na nápad je
vyrábět

Jsou určené pro
děti od
školky...
y...

V předchozích zaměstnáních jsem
em
ali nejrychleji,
tlačila na to, aby všichni pracovali
a tyhle tlaky jsem přenášela i domů.
ale nakonec bylo všechno jinak... Zjistila jsem,
že jsem ve čtvrtém měsíci a moje sny musely
chvíli počkat.“
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Profesi odstartovala mateřskáNa mateřské dovolené Alena vyráběla dceři
různá divadélka, vytvářela pracovní listy, šila
hračky a oblečky na panenky. Ale to zpravidla
dělají i jiné mámy. Ji však kreativní aktivity
naprosto pohltily. Po mateřské dovolené tedy
začala zlehka podnikat, a hlavně se vzdělávat
ve více směrech. „V průběhu svého podnikání jsem vystudovala Univerzitu Palackého
v Olomouci, studijní program Tělesná výchova
a sport, kde jedním z předmětů byl i marketing. Ten mě doslova uchvátil a už jsem u něho
zůstala. Nikdy jsem se v práci neohlížela
na čas. Chtěla jsem mít všechno připravené,
pokud možno perfektně, a tomu jsem podřizovala i svůj osobní život. Jsem prostě perfekcionistka. Přesně na mě seděla scéna z ﬁlmu
Marečku, podejte mi pero, ve které Zdeněk
Svěrák odpovídá svému kantorovi, že pracuje
jako ďas,“ vzpomíná na své profesní začátky
Alena Finsterlová.
Věnovala se marketingu a v kariérním
žebříčku stoupala. Pak ale přišly další děti
a situace se začala měnit. „Snažila jsem se
pracovat naplno a zároveň být naplno dobrá
maminka, ale ne vždy jsem byla schopná
obojí roli stoprocentně zvládat. Nakonec jsem
pochopila jedno: nejdůležitější je pro mě
rodina. Věnovala jsem se dětem, jak to šlo,
četla s nimi, připravovala jim různé pomůcky
a hry, aby je bavilo poznávat svět kolem sebe.
Postupně, jak rostly, jsem se podivovala nad
odlišnou kvalitou a úrovní školních pomůcek,
se kterými jsem měla možnost se seznámit.
V té době jsem předávala své letité marketin-

gové zkušenosti jednomu vydavatelství a tam
se můj vztah ke školním pomůckám ještě
utvrdil. A pak mi to došlo. Tohle mě naplňuje!
Budu dělat svoje pomůcky oﬁciálně, naplno,
pomůžu tím pedagogům a jejich žákům, tím
pádem i svým dětem a celé mé rodině, protože budu paní svého času. Zkrátka jsem dostala nápad a vznikla značka Učení s nápadem,“
popisuje Alena kořeny svého podnikání.
Udělala si průzkum trhu, průzkum mezi pedagogy, promyslela strategii a začala.
Učení s nápadem jsou kreativní didaktické
pomůcky, které mají za cíl usnadnit práci
pedagogům, kteří učí v početných třídách,
a zároveň podpořit vnímavost dětí, jejich chuť
si hrát, spolupracovat a přitom se vzdělávat.
Existují pomůcky zaměřené na násobilku, komunikaci, slovní zásobu. Pomocí pracovních
listů například se zvířaty nebo výjevy z pohádek se děti učí počítat do dvaceti, násobit,
básničky, písničky. Všechny pomůcky jsou
nádherně ilustrované, plné nápadů na nejrůznější aktivity, a navíc jsou zabalené v jedné
krabici tak, aby s nimi byla co nejsnazší
manipulace. „Výroba didaktických pomůcek,
aby byly nejen zábavné pro děti, ale také užitečné pro pedagogy, je velmi komplexní věc.
Musíte zvládat spoustu věcí, najít didaktiky,
pedagogy, textaře, malíře, všechno promyslet
a propočítat, aby se pomůcka dobře vyrobila,
uskladnila, přenášela a opakovaně používala.
V neposlední řadě musíte najít dobré dodavatele a ještě také musíte umět věci prodat,“
vysvětluje Alena.

Volné tempo funguje
V jejím případě to znamenalo rozjet e-shop,
naučit se graﬁku i to, jak oslovovat zákazníky,
řídit tým kolegů, kteří pomáhají s prodejem.

... po základní
školy

VIZITKA
G Vystudovala

střední zemědělskou
školu a Univerzitu Palackého
v Olomouci.
G Firmu Učení s nápadem provozuje
od roku 2016.
G Je vdaná, má 3 děti.
G Volný čas nejraději tráví se svou
rodinou.
„Je to pořádný kolotoč, ale právě tohle mě
baví. Všechno má svůj čas, v životě i v práci
a u některých věcí se nedá nic uspěchat a ani
urychlit. Tlak na čas tady zásadně nefunguje, to pro mě bylo jedno z velkých poznání.
V předchozích zaměstnáních jsem vždycky
tlačila na to, aby kolem mě všichni pracovali
co možná nejrychleji, a tyhle tlaky přenášela
i domů. Teď jsem se zklidnila, protože kolegové mě upozornili, že některé věci uspěchat prostě nejde. Ohromně mi to pomohlo
i v osobním životě, zvolnila jsem celkově tempo a jsem překvapená, jak moc se mi ulevilo,“
říká Alena. I
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