
 
 

 

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

 

Datum : pondělí 26. října 2020 

Čas : od 14.00 do 15.45 

Účastníci : Kubovčíková Kateřina, Kotolanová Danuše, Bednaříková Hana, Korvasová Hana, Šrom 

Martin, Schmiedová Sylvie, Zouharová Dáša; Krmíček Vojtěch, Petrovičová Věra, 

Trávníček Jan; Marie Sedláková; 

Omluveni : Nedělová Radka, Zapletalová Pavla, Burešová Michaela,  

Hosté:  :  Kateřina Lichtenberková; Ditrichová Erika, Dvořáčková Jana, Řeháková Lenka, 

Hausdorfová Martina, Brázdilová Veronika, Škarková Lucie - omluvena; Pavlína 

Olšáková, Veronika Šancová 

                                      

Program:  

1. Informace o implementačním projektu KAP JMK II – klíčová aktivita Podpora podnikavosti a 

kreativity (2020 – 2023) 

− představení manažerky projektu a garantů realizace dílčích podaktivit projektu  

− informace o realizaci projektu – úspěchy a úskalí zahájení projektu (propojení iKAP JMK II 

s prioritami KAP JMK II navrženými TS PIK v roce 2019; přehled o aktuálním zapojení škol do 

projektu, zbývající příležitosti pro zapojení dalších škol, vznik a provoz Centra podpory PIK, 

projekt x pandemie aj.) 

− Regionální rada podnikavosti x Tematická skupina PIK – otázka spolupráce v období 2020 až 

2023 

2. TS PIK v roce 2021 

− příprava KAP III JMK; KAP II JMK končí k 30. 11. 2021  

− změny avizované pro uchopení KAP III  

− zastoupení pedagogů a organizací v TS PIK 

3. Různé 

– návrh okruhů pro další jednání TS PIK pro rok 2021 

– administrativní záležitosti 

– diskuze o aktuálních podmínkách a problémech výuky ve školách aj. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Úvod  - Dáša Zouharová          

- přivítání, souhlas s nahráváním záznamu setkání, seznámení s průběhem setkání, prostor pro návrhy 

na doplnění programu 

- připomenutí souladu priorit podnikavosti KAP JMK II + iKAP JMK II (seznámí prezentující) 

- poděkování za přípravu a podporu IKAP JMK II: Petru Laštůvkovi, Martinu Šromovi, Janě Dvořáčkové - 

současná manažerka, Haně Korvasové - ředitelce Lipky 

- poděkování TS PIK, RRP a cca 15 oslovených proškolených P-koordinátorů za spolupráci při finalizace 

tří dokumentů RRP (produkty projektu KaPoDaV), k dispozici na www.lipka.cz/podnikavost 

- poděkování ředitelky Lipky Hany Korvasové tematické skupině, JIC - zástupci Lipky byli přizváni k 

přípravě a připomínkování RIS, JMK    

- následovalo představení hlavních zástupců realizačního týmu IKAP JMK II - KA 02 Podpora 

podnikavosti a kreativity, kteří poté dostali slovo - seznámili TS s aktualitami projektu iKAP II JMK 

 

2. Informace o implementačním projektu KAP JMK II – klíčová aktivita Podpora podnikavosti a 

kreativity (2020 – 2023), moderovala Dáša Zouharová 

 

Manažerka Jana Dvořáčková - stručný přehled o projektu; úspěchy a úskalí zahájení projektu 

           

- zahájení 1. 9. 2020, rozpočet celého projektu je 390 mil Kč, zapojeno je 35 partnerů a 7 

klíčových aktivit 

- v KA 02, nyní 63 škol  

- partneři projektu: Lipka, JIC, SŠ umění a designu a VOŠ Brno, EKOGYMNÁZIUM, Gymnázium 

Boskovice  

- 6. podaktivita KA 02: P-kreativita (jde o partnera SŠ umění a designu a VOŠ Brno a ten chce 

vytvořit centrum pro učitele a žáky v tématu podnikavých her formou středoškolského 

kroužku, víkendová soustředění, metodika ve formě vzdělávacích modulů, centrum pro 

odborné vzdělávání učitelů v oblasti herních prvků); uvažujeme o spolupráci na konferenci 

(příspěvek) či jednorázového semináře   

- připravujeme smlouvy + uzavírají se přihlášky škol 

 

KA 02-1 P- Zázemí - garantka podaktivity P-zázemí: Jana Dvořáčková 

 KA 02-1.1 Centrum podpory PIK  

- bude zajišťovat Lipka a JIC, jde o místo metodické podpory škol a propojení s firmami; bude 

nabízet mentoring, koučing a exkurze; nyní se jedná o tom, jak vše bude organizováno 

- je pronajatý prostor na FSS MU, ale Centrum PIK se teprve bude “zabydlovat”; diskutuje se 

nyní webový rozcestník - aby byl funkční a udržitelný po konci projektu; podnikavost je v JMK 

na vysoké úrovni a my bychom skrze web rádi inspirovali i další kraje 

KA 02-1.2 Regionální rada podnikavosti - garant Vojtěch Krmíček  

-  diskuze následovala v další části programu 

- jedná se o platformu, která má téma posouvat napříč celou oblastí a všemi školami; díky 

minulé RRP vznikly dokumenty a na to chceme navázat a dlouhodobě držet toto téma v kraji; 

garantem bude nyní JIC, protože má více vazeb na VŠ  

- k diskuzi navrženo: propojení RRP x TS PIK 

 KA 02-2 P- Sborovna - garantka Dáša Zouharová      



 
- podaktivita se prioritně věnuje DVPP (studia, semináře) 

- spolupráce IKAP II JMK + PdF – ta o spolupráci hodně stojí,  chtějí P-koordinátory na fakultě a 

spolupráci studentů s P-koordinátory na praxích + spolupráce s NPI ČR (revize RVP), + 

připomínkovali jsme Strategii vzdělávání 2030+, + RIS JMK 

- zapojení pedagogů do RRP 

- tým podaktivity Sborovna:  

kolegyně z realizačního týmu byly DZ vyzvány k představení vlastních zkušeností s 

podnikavostí, jejich  role v projektu a k přednesení aktualit (např. na čem pracuje nyní) 

- Noví členové týmu: 

Veronika Šancová - nabídka seminářů v nejbližší době. Všechny již jsou na webu Lipky a je 

možné se na ně přihlásit; bude 45 jednorázových semináře a 7 workshopů a vícedenních akcí; 

distanční jsou nyní kvůli pandemii; zmínila i svůj projekt Prototýpci 

Pavlína Olšáková - proškolený P-koordinátor v KAPODAVu; dnes pracuje v Lipce a v JICu; 

plánuje semináře a studia P-koordinátorů 20 hodin; v JICu se věnuje programům Třída plná 

nápadů-workshop o kreativitě pro žáky a učitele (půldenní),  Program Entrepreneur+ 

obsahem je rozšiřování informací o podnikání mezi studenty, mimo to dát učitelům metodiky 

tak, aby o podnikání a podnikavosti mohli učit na SŠ; propojuje obě pracoviště a témata  

Kačka Borovinová - má zkušenosti z KaPoDaVu při přípravě programu studií, seminářů, sdílí je 

s novými kolegyněmi aj.  

Jana Frödová - propojení s aktivitami P-zázemí, spolupráce při studiích, zázemí aj.  

 

 KA 02-2.1 Kurzy pro P-koordinátory - garanti podle studií (Dáša, Verča, Pavlína)  

Plánováno x současný stav:  

- finance na DPP pro P-koordinátory jsou v rozpočtu více než 3 miliony Kč 

- studium 1x 80 h (20 P-k)  -  uchazečů přihlášeno 21 (z KaPoDaVu pokračuje 14 abs. 60tky; 

celkem 35 absolventů 60tky nebo 80tky v IKAP II); zahájení studií bude až v únoru či březnu - 

podle vývoje epidemie 

- studium 3 x 20 h (45 až 60 P-k) - uchazečů přihlášeno: 42 (celkem bude v iKAP JMK II min. 55 

abs. 20tek) 

- volná místa: už jen ve studiu 20 h 

 

KA 02-2.2 Pravidelná podpora P-koordinátorů - garantka Dáša Zouharová 

Plánováno x současný stav:  

- 80 až 100 zapojených P-koordinátorů x nyní 91 přihlášených P-k (DPP), z toho z KaPoDaVu 

pokračuje 33 P-k/z nich 4 pokračují ve studiu 80; 58 nových P-koordinátorů  

- na 10 až 15 školách více P-koordinátorů x nyní na 24 školách více P-k (4 - trojice; 20 - dvojice; 

39 - jeden) 

- 4 až 6 setkání P-koordinátorů/projekt 

- dvakrát do roka budou semináře absolventů studia ke sdílení dobrých zkušeností - od 

účastníků se Lipka dozvídá, co potřebují a co jim máme nabídnout a co máme nabízet 

ředitelům a jak s řediteli pracovat 

 

Přehled zapojených škol: 63 + další zájemci se hlásí 

 Podle úrovně školy:  

škola - úroveň lídr: 13 



 
škola - pokročilá úroveň: 16 

škola - základní úroveň: 34 

Budeme řešit se školami drobné přesuny mezi uchazeči o škola lídr x škola pokročilé úrovně.  

Podle typu školy:  

ZŠ - 32 

SOŠ - 21 

GY - 10 

 

 KA 02-2.3 Vzdělávání ředitelů - garantka Dáša Zouharová     

 Plánováno:  

 3 víkendové akce 

 3 jednodenní akce 

- uvítáme pomoc TS PIK s tipy na management škol, které máme oslovit 

- přejeme si zahajovací setkání naživo 

 

KA 02-2.4 Semináře a workshopy pro pedagogy - garantka Veronika Šancová, Pavlína Olšáková (SŠ) 

+ ostatní z týmu        Plánováno x 

současný stav: 

- 45 jednorázových - z toho 9 JIC, LIpka 36 

- 7 workshopy a ukázkové akce (I-Day, Jedobot, Startup simulace, …..) - budou je nabízet lídři 

pro ostatní kolegy z dalších škol 

- nyní on-line 

 

KA 02-3 P-konference (konference a newsletter) - představila Dáša Zouharová   

Garantka: Eva Kazdová a Veronika Neckářová + spolupráce s JIC 

Plánováno: 

- 3 krát konference (3x 100 až 150 účastníků) 

- 12-15 čísel newsletteru 

- uvítáme vaše nápady náměty - co nebo koho představit/pozvat 

- zvažujeme, jakou formou konferenci připravit 

 

KA 02-4 Programy - garantka Silvia Neslušanová, Martin Šrom a metodici jednotlivých programů  

Silvia Neslušanová:  

O letních prázdninách šla nabídka do škol. Nabízelo se 13 hotových P-programů. Školy se pěkně 

rozvrstvily, ale někde zbývá ještě kapacita. Je proto možné ještě vzít další školy, ale některé aktivity 

jsou již plné. Kapacita je u žákovských firem, Extratřídy, ŠUŽ, Náš les a Zdědil a Zdražil. 

Předpřipravených je 16 produktů, ale do škol šlo jen 13 produktů. V době rozesílky nebylo jisté, co 

bude. Zdědil a Zdražil bude upravován pro učně a děti ohrožené školním neúspěchem. Bude se 

komunikovat se školami, které takové děti mají.  

Lenka Řeháková - vyzvala účastníky, aby vystoupili ze své komfortní zóny a zkusili oslovit další školy, 

které učí jinak. 

Danuše Kotolanová - se ptala, jestli by se program dal upravit i pro ZŠ. Martin Šrom řekl, že o tom 

budou uvažovat.  

Jednorázové semináře budou nabízeny všem školám, nejen zapojeným do projektu.  Martin 

Šrom:                                                                        



 
- ve 2. pololetí tohoto šk. roku půjde do škol nabídka s tím, že otevíráme 3 nové produkty: 

Projektové dny a týdny -finančně podpoříme školy, které udělají projektový den či týden (1 

mil. Kč), simulační hra o udržitelném hospodaření a Soutěž a podnikej (cílí na žáky, nikoliv na 

školy). 

             

KA 02-5 Programy sdílené z jiných regionů - představila Pavlína Olšáková (viz výše)   

 

3. TS PIK v roce 2021 …... 

a) Regionální rada podnikavosti x TS PIK (otázka spolupráce v období 2020 až 2023)  - diskuzi 

moderoval Vojtěch Krmíček 

- po volbách máme nové politiky a snažíme se jim vysvětlit, co je to podnikavost a proč je 

dobré ji podporovat        

- RRP vznikla v rámci KAPODAVu, nyní je větší ambice-nově by se mohla zapojit do RIS, která 

vznikla již v roce 2002 

- nová RIS strategie 2021-2028 věnuje pozornost i podnikavosti 

- nastavení fungování RRP - výzva k zapojení aktivních členů TS PIK 

- chceme pokračovat v zavedeném formátu, ambicí je mít širší zastoupení-VŠ, studentů, 

zaměstnavatelů aj.  

- smyslem skupiny je umožnit setkávání aktérů, kteří PIK aktivně řeší a chtějí ji rozvíjet 

- potkávat se budeme 3-4 krát ročně, v mezičase budeme témata rozpracovávat 

- chceme využívat zpětnou vazbu od širší skupiny 

- chceme mít dlouhodobější vizi v rámci JMK, ambici máme ji kromě SŠ rozvíjet i na VŠ, chceme 

téma komunikovat i směrem k veřejnosti-rodiče aj.  

- chceme sledovat a měřit dopady PIK v regionu, průběžně je monitorovat,  

- budeme aktualizovat tři dokumenty vytvořené RRP v projektu KaPoDaV 

- první setkání zorganizujeme v nejbližší době, poté, co se setkáme s novým vedením kraje  

- TS by se měla protínat s RRP  

b) Erika Dittrichová:  

- příprava KAP III JMK v roce 2021 

- KAP II JMK končí k 30. 11. 2021, nyní je vyhlášena výzva, která umožňuje prodloužit projekt, 

výzva je i pro MAPy a je pro překlenutí do roku 2023 pro všechny  

- projekty by měly být podobné a měly by navazovat  

- od začátku roku 2021 se bude připravovat nový KAP 

- píše ho realizační tým JMK - zapojí se tematické skupiny, v novém KAP bude tendence 

sjednocovat jej s akčním plánem vzdělávání                    

c) Lenka Řeháková: novinky z P-KAP 

- P-KAP bude končit v prosinci 2021 a vize je taková, že by se tento projekt spojil s MAP 

- na jaře byly webináře k podpoře KAS, kde byla i podnikavost,  semináře byly o digitálním 

vzdělávání, distančním vzdělávání, o  obojí byl velký zájem 

- připravují se nyní pro celý podzim další semináře v rámci EDU sítě, neformální síť odborníků, 

kde se sdílí mnoho podkladů pro výuku; do EDUsítě se můžete připojit a je to velice žádoucí 

ze strany NIP ČR - návod je  

d) Různé             

- administrativní záležitosti - na začátku listopadu je třeba vyplnit výkazy k DPP členů TS PIK 



 
- zastoupení pedagogů a organizací v TS PIK v roce 2021 - kdo nemá zájem o spolupráci, dejte na 

vědomí D. Zouharové, a to do termínu odevzdání výkazu práce 

 
Užitečné odkazy: 

www.lipka.cz/podnikavost 

https://prototypci.cz/ 

https://marketing235.typeform.com/to/ckKfeNmt 

Zájemci o spolupráci s RRP - svůj zájem projevte prosím zde 

Webinar Podnikavost a polytechnika 

Odkaz na webináře PKAP http://www.nuv.cz/p-kap/podzimni-serie-webinaru-p-kap 

Linkedin - návod na připojení 

 

 

V Brně, dne 26. 10. 2020  

 

 

Zpracovala Dáša Zouharová, metodička KAP, 

ve spolupráci s Veronikou Brázdilovou  

 

 

Příloha - prezence: 

  

 

 
 

https://www.lipka.cz/podnikavost
https://prototypci.cz/
https://marketing235.typeform.com/to/ckKfeNmt
https://marketing235.typeform.com/to/ckKfeNmt
https://www.youtube.com/watch?v=1dnbUBD21is&list=PLfUxHiBxhHIJLs3eDzEL9DpHSoX2-l_d6&index=45
http://www.nuv.cz/p-kap/podzimni-serie-webinaru-p-kap
https://www.linkedin.com/signup/cold-join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fgroups%2F13799995%2F&trk=login_reg_redirect

