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Iniciativou a podnikavostí
se rozumí schopnost jedince převádět myšlenky do praxe, která předpokládá
tvořivost, schopnost zavádět novinky a nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem
dosáhnout určitých cílů. Tato schopnost je přínosná pro jednotlivce nejen v jeho
každodenním životě doma a ve společnosti, ale i na pracovišti, pomáhá pochopit
souvislosti jeho práce a umožňuje mu chopit se příležitostí.

(z Úředního věstníku EU - doporučení Evropského parlamentu a rady ze dne 18. 12. 2006 o klíčových 
schopnostech pro celoživotní učení)

Tvořivost (kreativita)
je činnost, jejímž výsledkem jsou nové, originální výtvory.

(Holeček, V., 2014)

iniciativa a podnikavost
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Výchova k podnikavosti (VkP)
zahrnuje všechny výukové metody směřující k posílení podnikatelských přístupů a
postupů, znalostí a dovedností. Podnikavý člověk aktivně hledá příležitosti a umí je
využít (nikoli však zneužít). To může uplatnit jak v roli podnikatele, tak jako kvalitní
zaměstnanec i v občanském životě.

Závěr Evropské komise v rámci Strategie 2020:

Do konce roku 2020 musí mít každý žák počátečního vzdělávání praktickou 
zkušenost s výchovou k podnikavosti

výchova k podnikavosti
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Cílem intervence je (obecně):

• rozvinout výchovu k podnikavosti NA VŠECH TYPECH středních a vyšších 
odborných škol s přesahem směrem ke školám základním

• identifikovat a rozvinout metody a aktivity podporující rozvoj iniciativy, kreativity 
a podnikavosti VE VŠECH VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH

cíl intervence
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rozvoj 
kompetencí
rozvoj klíčové kompetence 
k podnikavosti a souvisejících 
kompetencí

praktická 
zkušenost
praktická zkušenost 
s podnikáním vede k rozvoji 
kompetencí i k pochopení teorie

nauka o podnikání 
v rámci ekonomického 
vzdělávání
teoretická průprava v oblasti podnikání, 
fungování firem, ekonomiky, etiky 
v podnikání… 

setkání s odborníky 
z praxe
setkání s odborníky může žáky           
a studenty inspirovat i vzdělávat

výchova k podnikavosti
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