
 
 

 

Zápis z online setkání tematické skupiny  
Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

 

Datum : čtvrtek 28. května 2020 

Čas : od 14.00 do 15.45 

Účastníci : Kubovčíková Kateřina, Nedělová Radka, Šrom Martin, Zapletalová Pavla, Schmiedová 

Sylvie, Zouharová Dáša; Krmíček Vojtěch, Petrovičová Věra, Burešová Michaela, 

Trávníček Jan; Marie Sedláková; 

Omluveni : Kotolanová Danuše, Bednaříková Hana, Korvasová Hana, Parke Soňa, Kyanková 

Kristýna 

Hosté:  :  Škarková Lucie, Kateřina Lichtenberková; Ditrichová Erika, Dvořáčková Jana, Řeháková 

Lenka, Borovinová Kateřina, Hausdorfová Martina, Laštůvka Petr, Brázdilová Veronika, 

Jaroslav Kuchyňka 

                                      

Program:  

1. Stručný přehled aktuálních informací – ukončení projektu KaPoDaV, zahájení iKAP II (2020  

2023), školy v on-line režimu 

2. Finalizace dokumentů, které shrnují zkušenosti z projektu KaPoDaV  

3. EDUSIT na PIK s ukázkami - ochutnávkami témat, které se v této tematické oblasti na síti řeší. 

4. iKAP II – KA 02 Podpora podnikavosti a kreativity, Martin Šrom 

5. Návrh okruhů pro další jednání TS PIK pro rok 2020 

6. Různé 

   

Program:  

Úvod 

• Přestavení účastníků, informace o ukončení projektu KAPODAV a pozvánka na konferenci 18. 6. 2020.  

• 29. 6. 2020 se bude konat setkání RRP, kde se budou účastníci definitivně vyjadřovat k dokumentům, 

které budou popsány níže.  

• Online výuka ve školách – GY bez větších problémů, osvědčilo se síťování se školami; ZŠ – nedostatek 

technického vybavení v rodinách; SOU – malé schopnosti žáků i nezájem. 

 
Vývojové kontinuum 

o DZ představila krátce tento dokument. Všechny 3 dokumenty jsou odrazem zkušeností za projekt 

KAPODAV a 3 roky práce. Budou sloužit pro sdílení do dalších krajů republiky. KL by tyto dokumenty 

chtěla využít jako podklady při revizích RVP. Připomínky k dokumentům, které vzešly z různých stran, 

bude DZ využívat v druhém projektu I-KAP JMK II. při přípravách studií pro koordinátory.  

o LŠ vznesla dotaz, zdali je dokument srozumitelný učitelům. MB odpověděla, že ano-i většina 

odborných termínů je srozumitelná. DZ byla mile překvapená, protože předpokládala, že 



 
s dokumenty budou pracovat spíše zapálení učitelé a ne celá sborovna. MB souhlasila, že pro 

zapálené to bude přínosné a ne každý bude na dokumenty reagovat.  

o V komentářích k dokumentům se objevil návrh provázat téma podnikavosti více se středoškolskou 

odbornou činností (SOČ). Byl nápad oslovit centrum garance SOČ. MB-paní Antovičová z Lužánek 

koordinuje krajské kolo Soč. Mnoho SOČ je spojených s vědeckými pracovišti a ty mají své vlastní 

linie, takže nelze nyní říct, jestli budou ochotní ke spolupráci. Dokument by mohl obsahovat návod na 

podnikavou SOČku.  

o DZ-Kontinuum by mělo být motivační či být návodem, ale nejedná se o nic povinného.  

o Návrh využití studentů Pedagogické fakulty při realizacích žákovských firem. LŠ-studenti mají velký 

výběr, kde mohou mít praxe. Nemusí se jednat pouze o fakultní školy. Rozhodně není problém, aby 

se studenti v rámci praxe zapojili do chodu školy jakýmkoliv způsobem. Pokud studenti odcházejí na 

praxi na SOŠ, jsou vybízeni, aby kontaktovali P-koordinátora. 

o KL- na dokumentu je výborné, že je praktický - provázaný s praxí a není pouze pro akademické účely a 

teorii.  

o LŠ-velice se přimlouvá za co nejkonkrétnější příklady, ale s vytažením obecných principů, které budou 

propojené s úrovní, kde žák je. To by mohlo zajistit nezastarávání dokumentu. 

o Bednaříková-je potřeba osvěta zřizovatelů. My jsme vzali zřizovatele na JIC a pak pochopili, proč je 

dobré dělat téma podnikavosti.  

o Trávníček-v dokumentu je málo práce s emocemi a empatií. Chtělo by to doplnit o úroveň 0 -jako je 

to ve finském kurikulu. O úroveň, na které žák začíná bez vztahu k tématu - taková pasivní úroveň.  

o DZ-velká výzva jsou přílohy-mělo by se jednat o inspiromat a návod na založení firmy.  

Standard vzdělávání koordinátorů 
▪ shrnuje zkušenosti ze studií P-koordinátorů v Kapodavu. Jde o návrh, co by ve studiích mělo být, aby 

P-koordinátor byl i manažerem podnikavosti ve škole. Otázkou je délka studia. Pokud by se 

v budoucnu uvažovalo o 250 hodinách-stihnout vzdělávání v jednom roce nebo to rozložit do dvou?  

▪ MB-zkušenosti ze studia koordinátora EVVO během dvou let je ideální. Během jednoho roku by to 

nešlo, učitelé by si museli brát hodně dovolené a bylo by to hodně náročné.  

▪ DZ- část studia by mohla být formou e-learningu. Návrh taky byl, že by součástí studia byla i praxe u 

některého P-koordinátora ve škole.  

Doporučení pro ředitele 

• Text bude poslán mejlem. Jde o zkušenosti P-koordinátorů a jejich vzkazy do ostatních škol. Nyní se 

řeší, jakým způsobem dokument dostat k ředitelům. Připravuje se i stručný osvětový text vhodný pro 

sborovny.  

I-KAP II  
• MŠ-chtěli jsme opakovanou a dlouholetou pomoc školám, aby koncem projektu nekončila podpora 

podnikavosti ve školách. 1. září 2020 začíná nový projekt na 3 roky. V rozpočtu je cca 50 milionů Kč. 

Partnery jsou Lipka, JIC, JA Czech, Ekogymnázium a Gymnázium Boskovice. Užší spolupráce bude 

s SPŠ Jedovnice, Yourchance, Soutěž a podnikej a Know-how angels (podnikavé kroužky).  

• Projekt je pro 100 škol z celého kraje (v JMK jich je 500). Školy mohou opakovaně čerpat peníze i na 

to, co již škola v minulosti realizovala. Také bude opakovaně podpořen finančně P-koordinátor na 

škole. V projektu jsou peníze na akce pro ředitele a řídící pracovníky. Bude navýšena podpora učitelů 

a snížena administrativa. Bude možné se zapojit na více úrovních a podpořeny budou celé týmy-ne 

pouze jeden koordinátor. Od partnerů projektu učitelé obdrží mentorskou a koučovací podporu.  

• Podpořeno bude i neformální vzdělávání-jde o podporu žáků, kteří chodí do škol, které nebudou 

zapojené v projektu, ale mají zájem o podnikavost. Proto jsou v projektu P-tábory a P-kroužky ve 

střediscích a také Soutěž a podnikej, což žáci plní ve svém volném čase a například s žáky z jiné školy.  



 
• Pro učňovské obory vznikne úprava programu Zdědil a Zdražil a dalších produktů.  

• Novým projektovým manažerem za Lipku bude Jana Dvořáčková, jinak tým je složen ze známých 

jmen.  

• P-sborovna je část, kde dříve bylo vzdělávání P-koordinátorů, ale nyní se může vzdělávat i víc učitelů 

z jedné školy. Bude možné se zúčastnit 20 a 80 hodinového studia. Dále bude nabídka dobrovolné 

nadstavby, 45 jednorázových seminářů a podpora podnikavého týmu.  

• P-zázemí-vznikne stálá kancelář, kde budou probíhat mj. konzultace a poradenství pro školy.  

• Pokračovat bude Podnikavý newsletter a budou se konat P-konference.  

• Bude nabízena Letní škola podnikavosti pro studenty i učitele.  

• SŠ umění a designu a VOŠ Brno- také pracují s podnikavostí, ale nejsou napojení na Lipku. Spolupráce 

s JMK.  

• V červnu budou rozeslány dotazníky do všech škol v JMK. Setkání se zástupci škol k projektu ikAP II 

bude pravděpodobně 17. 6. 2020 neživo. 

• V I-Kapu II. chceme vytvořit P-rozcestník, kde by bylo dostatek informací o aktivitách, seminářích atd. 

Bude ho mít na starost PL a jeho realizace bude jednou z prvních aktivit projektu.  

• LŠ-počítá se v projektu s tématem sdílení praxe P-koordinátorů se studenty Pedagogické fakulty? 

Kulaté stoly či debaty atd. Bude tam něco takového? 

• PL-aktivita takovéhoto charakteru tam není, ale P- zázemí skýtá možnost to udělat i přesto, že tato 

aktivita není v popisu projektu. Lze to uskutečnit personálně i finančně. LŠ-zájem ze strany 

Pedagogické fakulty trvá.  

• DZ- v projektu budou podpořeni nejen P-koordinátoři, ale také leadeři, kteří budou mít jinou náplň 

práce než P-koordinátoři.  

• PL- nápadů bylo pro projekt hodně, ale museli jsme se držet rozpočtu. Některé aktivity se mohou 

dodělat dodatečně, protože některé popisy jsou hodně obecné, aby se to dalo v průběhu podle 

potřeby upravovat.  

• VK-navazujícím projektem chceme stvořit centrum podnikavosti, které bude napořád fungovat pro 

školy i po konci projektu. Aby se školy nemusely bát, že s koncem projektu skončí podpora 

podnikavosti.  

Různé 

• Další setkání TS PIK předpokládáme na přelomu září a října 2020 

 

V Brně, dne 28. 5. 2020  

 

 

Zpracovala Dáša Zouharová, metodička KAP, 

ve spolupráci s Veronikou Brázdilovou  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha - prezence: 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


