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Závěrečná zpráva k implementační aktivitě „Kurz podnikavosti“ 

Školní roky: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 

Cíl aktivity: Kurz podpořil u žáků rozvoj komunikačních dovedností, trénovali reálné situace, navštívili 

skutečné firmy, seznámili se s životní realitou ve svém okolí. 

Cílové skupiny: Pedagogové a žáci zapojených škol. 

Zapojené subjekty: Zapojenými subjekty jsou MAS Sokolovsko, lektoři, společnost ABRI, s.r.o., 

zapojené školy příp. zapojené firmy v okolí škol. 

Souhrn z aktivity: 

Kurz byl koncipován tak, že spadal do obsahu RVP v oblasti „Člověk a svět práce“ a byl určen pro žáky 
2. stupně ZŠ. ZŠ a jejich pedagoga. Byla nutná spolupráce pedagoga školy a externího lektora. Lektor 
dojížděl do školy, žáci pracovali ve skupinách pod vedením lektora. Pomocí kurzu byla rozvíjena 
podnikavost, finanční gramotnost, kreativita, samostatné myšlení a řešení úkolů, týmová spolupráce, 
byly zakomponovány také prvky čtenářské a matematické gramotnosti.  
 

Seznam zúčastněných škol: 

• Základní škola a mateřská škola Kyselka, příspěvková organizace – celý kurz prezenčně ve 
školním roce 2019/2020.  

• Český západ o.p.s. (poskytovatel sociálních služeb na Toužimku, Tepelsku a Bochovsku) – kurz 
byl realizován v rámci komunitního centra v Dobré Vodě u Toužimi, celý kurz proběhl 
prezenčně ve školním roce 2019/2020. 

• Základní škola v Teplé, příspěvková organizace – část kurzu proběhla prezenčně ve školním 
roce 2019/2020. 

• Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace – zkrácený kurz 
v prezenční formě ve školním roce 2020/2021. 

• Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, příspěvková organizace – zkrácený kurz 
v prezenční formě ve školním roce 2020/2021, dokončen ve školním roce 2021/2022. 

• Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace – celý kurz převážně 
online formou ve školním roce 2020/2021, část setkání prezenčně. 

• Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace – zkrácený kurz prezenčně 
ve školním roce 2021/2022. 

• Základní škola J. A. Komenského Karlovy Vary, příspěvková organizace – zkrácený kurz 
prezenčně ve školním roce 2021/2022. 

 

Zhodnocení: 

Zhodnocení implementační aktivity probíhalo průběžně na jednáních pracovních skupin, společných 

setkáních pracovních skupin 4. 6. 2020 a 21. 6. 2021 a na závěrečném online setkání 15. 12. 2021. 
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Kurz podnikavosti byl realizován v původně plánované i zkrácené délce, v prezenční i online formě. 

Lektoři tak flexibilně reagovali na situaci v souvislosti s omezeními proti covidu. Ze zpětných vazeb 

vyplývá kladné hodnocení osobnosti lektorů a zaměření jednotlivých dnů kurzu. Oblíbená bylo 

například téma „škola snů“, kdy žáci měli předem daný rozpočet na vylepšení své školy. Výstupy žáci 

prezentovali vedení školy. Oblíbené byla také témata týkající se světa práce a fungování 

zastupitelstva obce. 

 

Závěr: Aktivita splnila vytýčený cíl, kurz podnikavosti se podařilo realizovat i přes omezení 

v souvislosti s covidem, a to díky zkrácené délce a přesunutí do online formy. 

Aktivita naplňuje monitorovací indikátor 52105 Počet produktů vzdělávání k podnikavosti v 

plánované hodnotě 1. 

 

Vypracovala M. Makovičková 


