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Pro pedagogy ZŠ 2. stupně a SŠ/SOŠ z JMK 

Potřebujete dobít baterky? Užijte si s námi tři dny plné inspirace. Zážitková letní škola vám na-

bídne cesty, jak rozvíjet kreativitu a podnikavost u vašich žáků. Díky práci s nápadem bude  

výuka vaše žáky – a určitě i vás – více bavit. Těšit se můžete na zážitky, zajímavé osobnosti ze 

světa podnikavosti i sdílení s jinými pedagogy. A hlavně spoustu nápadů do výuky.  

„Každý učitel by měl umět podpořit kreativitu svých žáků a měl by mít možnost se odreagovat tak, jak jsme to zažili 
my všichni na Kadlcově mlýně.“ (účastník Letní školy 2021) 

Lektoři: Bára Dvořáková a lektorský tým z Lipky a JICu, externí lektoři  
(mladí podnikatelé a podnikaví pedagogové) 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ——— www.lipka.cz 

Akce je podpořena v rámci projektu Implementace KAP JMK II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177. Žadatelem je Jihomoravský kraj. 

Lze hradit ze šablon 
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https://www.youtube.com/channel/UCI4d0U3ImsR5B7WUMFQTm1g
http://www.instagram.com/lipka.cz
https://anchor.fm/lipka
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INFO Oblíbená akce se letos uskuteční již potřetí. A to ve zkrácené 3denní variantě  

a přímo v Brně. Je to tak skvělá šance i pro ty z vás, kteří nemohou odjet na delší 

pobytovou akci.  

 

Těšit se můžete na zážitkové aktivity, konkrétní nápady do výuky, příběhy mladých 

podnikatelů i aktivních učitelů, návštěvu KUMSTu a podnikavé překvapení.  

O know-how se s vámi podělí lektoři z Lipky a JIC, mladí podnikatelé i pedagogové.  

 

Letní škola je určena všem učitelům, kteří se o podnikavost zajímají a chtějí se in-

spirovat, jak ji zavést do výuky. Po absolvování letní školy budete vědět, jak praco-

vat s nápadem, jak učit kreativně a vést vaše žáky k podnikavosti. 

 

Jste vystudovaní P-koordinátoři nebo absolventi jedné z předchozích Letních škol 

podnikavosti? Akce není určena primárně pro vás, protože se některá témata  

mohou opakovat. Ale pokud máte potřebu si téma znovu osvěžit, zúčastnit se  

můžete. 

 

Letní škola proběhne na pracovišti Lipky Kamenná, kde využijeme skvělé školící 

zázemí, přírodní zahradu i výbornou domácí kuchyni. Ale podíváme se i na další  

zajímavá místa v Brně. 

 

Cena zahrnuje lektorné, materiály, jídlo po celý den, pronájem prostor. Nezahrnuje 

případné ubytování, které si každý účastník zařizuje individuálně. 

 

Ve dvou (i více) se to lépe táhne! Vezměte s sebou kolegu nebo kolegyni, budete 

mít parťáky i v běžné výuce. 

 

Report z loňské Letní školy najdete zde:  

www.podnikavamysl.cz/cz/inspirace/co-nam-nadelila-letni-skola-podnikavosti 
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