


Podpora kompetencí 
k podnikavosti, iniciativě 

a kreativitě



P-KAP

Ing. Kateřina Lichtenberková, garant intervence 
Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Národní ústav pro vzdělávání
podpora krajského akčního plánování
www.pkap.cz



3 úrovně 
výchovy k 

podnikavosti
ve školách

.



P-KAP

Naše vize Výchovy k podnikavosti ve školách

3. Systematická realizace 
VkP – VkP je jednou z 
hlavních priorit školy

2. Průběžná 
(kontinuální) 
realizace VkP

1.VkP jako součást 
vzdělávání 

Cíl: Vytvořit ve škole funkční systém výchovy 
k podnikavosti, do kterého bude zapojena 
většina učitelů i žáků
„školní firma“ – individuální dlouhodobý 
projekt s využitím všech dostupných 
nástrojů

Cíl: Začlenit do vzdělávací praxe školy 
komplexní nástroje rozvoje podnikavosti
JA Firma / FF / individuální projekt            
v  rozsahu alespoň ½ roku

Cíl: Začlenit témata výchovy 
k podnikavosti do vzdělávací praxe školy
Moderní interaktivní výukové nástroje –
např. projektové dny, jednorázové 
akce…
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Úroveň 1 – Výchova k podnikavosti jako součást vzdělávání

• práce s případovými studiemi
• projektové vyučování
• projektový den 
• adaptační kurz / tematický výlet, maturitní (popř. školní) ples
• den otevřených dveří
• vánoční / velikonoční jarmark
• sportovní či kulturní akce 
• účast v soutěžích 
• …

VkP jako součást 
vzdělávání 



P-KAP

Úroveň 2 – Průběžná (kontinuální) realizace výchovy 
k podnikavosti

• Fiktivní firma

• JA Firma

• vlastní projekt

Průběžná 
(kontinuální) 
realizace VkP
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Úroveň 3 – Systematická realizace výchovy k podnikavosti

• VkP je jednou z hlavních priorit školy

• do VkP je zapojena většina učitelů

• nástroje VkP téměř ve všech předmětech

• „školní firma“

Systematická realizace VkP
– VkP je jednou z hlavních 

priorit školy
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Výstup výchovy k podnikavosti (ideálně)

Ø Žáci získají praktickou zkušenost s podnikáním (popř. alespoň s realizací projektů 
založených na podnikatelských principech)

Ø Učitelé cíleně působí na žáky se záměrem rozvíjet jejich „podnikavé“ 
(podnikatelské) kompetence („do akce“ / „zdroje“ / „ideje a příležitosti“)

Ø Školy přizpůsobují výchovu k podnikavosti typu profesní přípravy žáků (návaznost 
na kariérové poradenství) 

Ø Podnikání je přijímáno jako plnohodnotná alternativa pro profesní uplatnění

Ø Do výuky (ekonomického vzdělávání) jsou zapojeni odborníci z praxe a jiní 
sociální partneři (návaznost na oblast propojování škol a zaměstnavatelů)



Kontakty:

Ing. Kateřina Lichtenberková Bc. Veronika Čížková
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Tel. 603 284 505 Tel. 274 022 403
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