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V Regionální radě podnikavosti JMK (RRP) byly v období projektu KaPoDaV zastoupeny zejména tyto organizace, instituce a školy: 
 

 Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace 
Jihomoravské inovační centrum 
Krajský úřad JMK – Odbor školství KrÚ JMK, Rada JMK, Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra pedagogiky 
Národní ústav pro vzdělávání, od 1. 1. 2020 Národní pedagogický institut České republiky 
Yourchance o. p. s. 

 

 Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace 
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace 
Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s. r. o. 
Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace 
Střední škola automobilní Kyjov, příspěvková organizace 
EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 
Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace 
Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace 
Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace 

 

 JA Czech – Junior Achievement 
Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace 
Krajská hospodářská komora jižní Moravy, Regionální hospodářská komora Brno, Okresní hospodářská komora Hodonín  
Impact Hub Brno 
Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, příspěvková organizace 
Hnutí DUHA 

 
Spolupráce na přípravě dokumentu probíhala formou společných jednání RRP a korespondenčně, zejména připomínkováním rozmanitých materiálů nebo zasíláním 
řady tipů a doporučení. Aktéři byli ve spolupráci různě intenzivní. Vedle jednání celé RRP se konala ještě setkání tzv. tematických skupin RRP, například 
proškolených koordinátorů podnikavosti podle typu škol nebo dalších stakeholderů Jihomoravského kraje v oblasti PIK. Obsah jednání RRP obohatili i příležitostní 
hosté, například zástupci Soutěž & Podnikej; KoPlac, z. s. aj. 
 

K připomínkování návrhu tohoto dokumentu byli vedle pravidelných účastníků RRP přizváni členové tematické skupiny PIK Krajského akčního plánu rozvoje 
vzdělávání v JMK, koordinátoři podnikavosti proškolení v projektu KaPoDaV, další zkušení pedagogové v oblasti PIK a zástupkyně zájmového spolku Prototýpci. 

V roce 2020 vydala Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace. První vydání. 
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1 ORGANIZACE A OBSAH STUDIA 
 

 
 

Název studia: Studium k výkonu specializované činnosti v oblasti 
výchovy k podnikavosti (zkráceně specializační studium 
P-koordinátora) 

 
Norma:  Studia k výkonu specializovaných činností stanovuje § 9 

vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním 
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších 
předpisů. Studiem získává jeho absolvent další kvalifikační 
předpoklady pro výkon specializovaných činností1. 
Studium v trvání nejméně 250 h se ukončuje obhajobou 
závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou. 

 
Specializovaná činnost v oblasti výchovy k podnikavosti dosud není 
součástí ustanovení § 9 vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb. Vzhledem 
k naléhavé poptávce praxe po podnikavých, iniciativních a kreativních 
absolventech, ukotvení podnikavosti mezi klíčové kompetence 
celoživotního učení2 v dokumentech Evropské unie a s ohledem na cíle 
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ lze předpokládat, že 
systémový přístup k rozvoji podnikavosti ve školách garantovaný 
proškoleným koordinátorem výchovy k podnikavosti (dále jen 
P-koordinátor) bude nutností. S ohledem na tyto skutečnosti je návrh 
Standardu zpracován pro 250 hodin studia. 
 

                                                             
1 Přehled současných specializovaných činností: koordinace ICT, tvorba a další koordinace 
ŠVP, prevence sociálně patologických jevů, koordinátor EVVO, specializovaná činnost 
v oblasti prostorové orientace zrakově postižených žáků. 
2 Doporučení Rady Evropské unie ze dne 22. května 2018 o klíčových kompetencích pro 
celoživotní učení EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. 

Poznámka: Při zpracování návrhu Standardu jsme vycházeli ze zkušeností, 
které jsme získali během vzdělávání P-koordinátorů. Obsah studia 
P-koordinátorů jsme v Jihomoravském kraji (dále jen JMK) pilotně 
ověřovali v rámci implementačního projektu Krajského akčního plánu 
rozvoje vzdělávání v JMK (dále jen iKAP I; 2017–2020) formou Studií 
k prohlubování odborných kvalifikací (§ 10 vyhlášky MŠMT č. 317/2005 
Sb.) v rozsahu 20 a 60 hodin. Pro období iKAP II (2020–2023) je připraveno 
studium P-koordinátorů již v rozsahu 80 hodin – obsah bude v souladu 
s navrženým Standardem, avšak přizpůsobený časové dotaci. 
Předpokládáme, že obsah i rozsah studia znovu přehodnotíme v roce 
2023, na konci období iKAP II. 
 
Cílová skupina: 
Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří jsou nebo mají zájem 
být pověřeni výkonem specializované činnosti v oblasti výchovy 
k podnikavosti (dále jen výchova k podnikavosti nebo VkP) ve škole 
(předškolní, základní, střední i vyšší odborné vzdělávání) nebo školském 
zařízení (dále jen ve škole). 
P-koordinátorem se rozumí3 pedagogický pracovník, který byl ředitelem 
školy pověřen koordinací VkP a absolvoval studium k výkonu 
specializované činnosti v oblasti VkP. 
 
Vstupní požadavky: 
Studium je určeno pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení 
s kvalifikací odpovídající požadavkům zákona č. 563/2004 Sb. 
O pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Délka výuky: 
Minimálně 250 hodin, optimálně po dobu dvou let. 

                                                             
3 V obdobích pilotního ověřování obsahu studia během seminářů s omezenou časovou 
dotací 20, 60 v rámci iKAP JMK I nebo 80 hodin v rámci iKAP JMK II je P-koordinátorem 
označován absolvent těchto studií. 
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Forma výuky: 
Z celkového počtu hodin výuky lze nejvýše 20 % využít pro distanční formu 
studia, tj. pro výuku uskutečňovanou prostřednictvím e-learningu4 v LMS 
prostředí a pro studijní praxi v jiné škole. Distanční část studia musí 
splňovat kritéria pro e-learningové kurzy, která jsou dostupná 
na webových stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/file/36202/. 
U jednotlivých témat je nezbytné uvést přesný počet hodin realizovaných 
e-learningem nebo prezenční formou studia za předpokladu dodržení výše 
uvedeného požadavku. 
Hodinová dotace věnovaná rozvoji jednotlivých oblastí kompetencí K1 
až K4 profilu P-koordinátora (viz níže) musí být rovnoměrně vyvážená. 
 
Způsob ukončení: 
Specializační studium P-koordinátora je zakončeno úspěšnou obhajobou 
závěrečné práce a složením závěrečné zkoušky před komisí. 
 
Zkouška se bude skládat ze dvou částí: 

A. obhajoba realizovaného projektu, kterým účastník prokáže 
osvojení si terminologie a zvládnutí metodiky výchovy 
k podnikavosti, vyhodnocení výstupů z učení u cílové skupiny 
s ohledem na rozvoj kompetence k podnikavosti; 

B. prezentace plánu implementace P-koordinátorem získaných 
kompetencí pro rozvoj VkP do praxe se zaměřením na konkrétní 
cílovou skupinu (plán profesního rozvoje P-koordinátora 
a uplatnění získaných kompetencí v organizaci, kde pracuje). 

 
Otázky, resp. okruhy k závěrečné zkoušce se stanoví tak, aby propojovaly 
obsah studia s praxí, témata závěrečných prací jsou stanovena 
s přihlédnutím k potřebám školy a podmínkám uchazeče. 
                                                             
4 Aktuálně lze zvážit i doporučení zahraničních e-learningových kurzů např. z coursera.org 
či vytvoření přehledu doporučených zahraničních kurzů, také kurzů v českém jazyce, 
např. Google new generation of founders. 

  
U závěrečné zkoušky účastník předloží portfolio, které bude obsahovat 
jeho práce z průběhu celého specializačního studia, a to nejméně jeden 
výstup z každé kompetence (viz dále). K součástem uvedeného portfolia 
může patřit například: 
 

a) stručná analýza současného stavu VkP ve škole s důrazem 
na rozlišení silných a slabých stránek (resp. příležitostí a hrozeb) 
jako podklad pro zpracování (inovaci) školního programu VkP 
(dále ŠP VkP) nebo aktualizaci školního vzdělávacího programu 
(též ŠVP; kompetence 4, 1); 

 

b) inovovaný (aktualizovaný) či nově zpracovaný ŠVP VkP vlastní 
školy (kompetence 4, 1); 

 

c) zpracovaný žákovský (mini)projektový záměr (žádost) 
s rámcovým rozpočtem nákladů a zdrojů příjmů, resp. návrh 
žádosti o sponzorskou (finanční či materiální) podporu, připravený 
ve spolupráci žáků s pedagogem (kompetence 2,3); např. aktivity 
k řešení problémů v okolí školy, v komunitě – směrem k občanské 
angažovanosti, místně zakotvenému učení (kompetence 2, 4); 

 

d) kritické posouzení a kontextuální zhodnocení konkrétního 
problému nebo konfliktu na úrovni globální, regionální či lokální 
a návrh jeho řešení (kompetence 2); 

 

e) návrh učebního celku se zaměřením na konkrétní příspěvek žáků 
či školy k výchově k podnikavosti, s vazbou na udržitelný rozvoj 
nebo řešení problému školy, obce apod. (kompetence 2, 3); 

 

f) plán osobního profesního rozvoje v oblasti VkP po ukončení 
specializačního studia (kompetence 1); 

 

g) úvaha o možnostech a rozvíjení spolupráce v komplexní VkP 
v rámci pedagogického sboru (kompetence 4). 
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Certifikát: 
Osvědčení o absolvování studia. 
 
Profil absolventa studia – profil koordinátora podnikavosti: 
Pedagog si během studia osvojí kompetence5 důležité pro posílení VkP 
ve vlastní škole (více informací ke K1 až k4 níže): 
 
K 1: kompetence pro pochopení a přijetí výchovy k podnikavosti 
ve škole, k ukotvení pozice leadera podnikavosti ve vlastní škole; 
K 2: kompetence znalostní v oblastech výchovy k podnikavosti; 
K 3: kompetence k uplatňování účinných výukových strategií VkP 
ve školní praxi; 
K 4: kompetence koordinátorská a manažerská ke zvýšení podpory 
a účinnosti výchovy k podnikavosti v organizaci a provozu školy. 
 
Proč tento standard, 
proč vzdělávání koordinátorů podnikavosti? 
Výchova žáků k podnikavosti je předpokladem jejich úspěšného 
profesního uplatnění, aktivního zapojení do života společnosti i zvládání 
osobního a rodinného života. Bez podnikavosti, kreativity a iniciativy se 
v praxi neobejdou. Pedagog, absolvent tohoto studia, porozumí významu 
rozvoje podnikavosti u žáků a studentů, bude uplatňovat principy 
podnikavosti ve vlastní pedagogické praxi, stane se příkladem v podpoře 
angažovaných žáků a studentů, podpoří zavedení výchovy k podnikavosti 
do ŠVP i praktické výuky. Ve spolupráci s vedením školy, kolegy, rodiči 
i veřejností bude koordinovat a řídit výchovu k podnikavosti v rámci 
vlastní školy. 
 
 

                                                             
5 Absolventi 20, 60 a 80hodinových studií průběžně vyhodnocují úroveň svých kompetencí 
– po absolvování studií využívají nabídku DVPP k prohloubení a doplnění dovedností 
a znalostí k rozvoji VkP. 

K 1: kompetence pro pochopení a přijetí výchovy k podnikavosti 
ve škole, k ukotvení pozice leadera podnikavosti ve vlastní škole 
 
Předpokládané výsledky učení účastníka studia: 
a) Ujasní si smysl, aktuálnost a cíle výchovy k podnikavosti; 
b) prokáže přehled v základních dokumentech či právních oporách VkP 

a v možnostech jejich využití ve prospěch realizace VkP ve vlastní 
škole; 

c) sestaví a předloží stručný plán osobního profesního rozvoje v oblasti 
VkP po ukončení specializačního studia P-koordinátora. 

 
Učivo / obsah výuky:  
 přehled vývoje přístupů k podnikavosti;  
 smysl a cíle výchovy k podnikavosti;   
 vymezení a vývoj VkP v JMK, ČR a ve světě; přístupy k VkP 

ze zahraničí; 
 zakotvení VkP v legislativě a dalších dokumentech, institucionální 

a finanční zajištění VkP; 
 interdisciplinární postavení formální VkP ve vzdělávacím systému, 

vztah VkP ke klíčovým kompetencím, vzdělávacím cílům, vzdělávacím 
oblastem a učivu (společné principy uplatňování měkkých dovedností 
– soft skills – v učivu škol v ČR i ve světě); 

 začlenění VkP v rámcových vzdělávacích programech pro předškolní, 
základní, střední vzdělání (RVP GV, RVP OV) a akreditovaných 
programech vyšších odborných škol; VkP ve školních vzdělávacích 
programech pro školská zařízení; 

 přehled dokumentů: EntreComp: The Entrepreneurship Competence 
Framework – Evropský rámec klíčové kompetence k podnikavosti 
(2016); Evropský referenční rámec klíčových kompetencí pro 
celoživotní učení – příloha dokumentu Doporučení Rady Evropské 
unie ze dne 22. května 2018 o klíčových kompetencích pro celoživotní 
učení; Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (dále Strategie 
2030+); Vývojové kontinuum klíčové kompetence k podnikavosti; 
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Doporučení ředitelům škol pro podporu výchovy k podnikavosti6, 
Doporučené očekávané výstupy (DOV) k průřezovým tématům 
Environmentální výchova (ZŠ, GY), Osobnostní a sociální výchova 
(ZŠ, GY) a Výchova demokratického občana (ZŠ); 

 postupy sebereflexe, možnosti a příležitosti sebevzdělávání školního 
P-koordinátora. 

 
Indikátory dosažených výsledků učení: 
a) ujasní si smysl, aktuálnost a cíle výchovy k podnikavosti 

 vysvětlí a obhájí potřebnost podnikavých absolventů škol před 
managementem školy, učiteli, rodiči žáků i před veřejností;  

 vyhledává, průběžně sleduje a ve výuce využívá relevantní zdroje 
informací o podnikavosti, o cílech udržitelného rozvoje na místní, 
národní, evropské i globální úrovni; 

 svým jednáním je příkladem podnikavého člověka, který se 
aktivně zapojuje a pozitivně ovlivňuje školu i své okolí. 

 
b) prokáže přehled v základních dokumentech či právních oporách VkP 

a v možnostech jejich využití ve prospěch realizace VkP ve vlastní 
škole 
 orientuje se v aktuálních školních vzdělávacích programech; 
 stručně charakterizuje další zásadní dokumenty, zejména 

EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework – 
Evropský rámec klíčové kompetence k podnikavosti (2016); 
Evropský referenční rámec klíčových kompetencí pro celoživotní 
učení – příloha dokumentu Doporučení Rady Evropské unie 
ze dne 22. května 2018 o klíčových kompetencích pro celoživotní 
učení; Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (dále 
Strategie 2030+); Vývojové kontinuum klíčové kompetence 
k podnikavosti; Doporučení ředitelům škol pro podporu výchovy 

                                                             
6 Platný pouze pro školy v JMK – supluje metodický pokyn MŠMT např. k zajištění EVVO 
ve vlastní škole. 

k podnikavosti, Doporučené očekávané výstupy (DOV) 
k průřezovým tématům Environmentální výchova (ZŠ, GY), 
Osobnostní a sociální výchova (ZŠ, GY) a Výchova demokratického 
občana (ZŠ). 

 
c) sestaví a předloží stručný plán osobního profesního rozvoje v oblasti 

VkP po ukončení specializačního studia P-koordinátora 
 plánuje svůj další profesní rozvoj v oblasti podnikavosti a v oblasti 

didaktiky VkP; 
 pro svůj profesní rozvoj využívá aktuální informace z relevantních 

zdrojů od místní po globální úroveň;   
 je si vědom stále se měnící situace na trhu práce a proměn 

životního stylu, proměňujících se důrazů v postojích k péči 
o životní prostředí ve prospěch zodpovědnější spotřeby; 

 reflektuje svoji práci a využívá příležitosti dalšího vzdělávání 
školního P-koordinátora. 

 
K 2: kompetence znalostní v oblastech výchovy k podnikavosti 
 
Předpokládané výsledky učení účastníka studia:  
a) prokáže znalosti základů výchovy k podnikavosti; 
b) prokáže základní orientaci v legislativních dokumentech vztahujících 

se k VkP a udržitelnému rozvoji. 
 
Učivo / obsah výuky:  
 základní pojmy, principy VkP a jejich souvislosti (rozdíl mezi 

podnikáním a podnikavostí, soft skills, iniciativa, kreativita aj.); 
 současný stav a výzvy společnosti (průmyslová revoluce, digitalizace 

výroby, ekologická krize aj.); 
 vzdělávací a informační zdroje ve VkP: strategické dokumenty, 

dostupná literatura aj.;  
 pilíře podnikavosti (rozměr osobní, profesní, společenský) a jejich 

průřezový sociální, environmentální a etický rozměr; 
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 oblasti Evropského rámce klíčové kompetence k podnikavosti: Nápady 
a příležitosti, Zdroje, Do akce (15 dílčích kompetencí); 

 4 hlavní úrovně Evropského rámce: základní, střední, pokročilá 
a expertní; 

 Vývojové kontinuum klíčové kompetence k podnikavosti; 
 přehled témat pro VkP: jak rozvíjet osobnost žáka – silné stránky; 

otázky, které podporují myšlení a učení; Out of the box thinking – 
kreativita a práce s chybou ve výuce; kreativní pedagogika; facilitace; 
mentoring a koučink; digitální svět – závislosti a bezpečnost; nástroj 
Lean Canvas; startup; finanční gramotnost; sociální podnikání, 
dobrovolnictví aj.; 

 přehled specifických přístupů v mimoškolní VkP (např. zájmové útvary 
se zaměřením na VkP, soutěže, letní školy podnikavosti, startupy, 
výchova k aktivnímu občanství, místně zakotvené učení, podnikatelské 
inkubátory, akcelerační programy apod.); 

 aktivní občanství – příklady, principy a význam; 
 problémy – rozklíčování na jejich příčiny, důsledky, návrhy možných 

řešení, výběr reálných postupů řešení a jejich realizace; problém jako 
příležitost; podnikavost jako způsob řešení problémů a výzev 
současného světa, včetně Cílů udržitelného rozvoje OSN; 

 média tradiční i nová a práce s nimi při řešení problémů; 
 akce a veřejné akce – jejich organizace, prezentace a propagace; 
 Doporučení ředitelům škol pro podporu výchovy k podnikavosti; 
 podnikavé příběhy (z historie i současnosti); 
 možnosti a přínosy síťování škol při VkP; 
 možnosti a přínosy networkingu mimo školu – proces udržování 

vztahů, vzájemná výměna informací, rad a podpory; 
 přehled dalších kompetencí a témat, které přispívají k efektivní VkP – 

digitální gramotnost, environmentální výchova, etika, sociálně-
osobnostní výchova; 

 vymezení přístupů VUR a EVVO v souvislosti s podnikavostí: 

o přehled vývoje vztahů člověka a prostředí – změny intenzity 
vlivů člověka na přírodu v souvislosti s rozvojem vědy 
a techniky;  

o udržitelný rozvoj a globální rozvojové vzdělávání – pojetí a 
principy, možnosti a úskalí hledání cest k udržitelnosti; 

o principy ochrany životního prostředí, příklady 
environmentálně šetrných alternativ v ekonomii, energetice, 
technologiích, dopravě; 

o občanské a spotřebitelské environmentálně odpovědné 
jednání, občanská angažovanost, společenská odpovědnost 
organizací včetně škol. 

 
Indikátory dosažených výsledků učení: 
a) prokáže znalosti základů výchovy k podnikavosti 

 na konkrétním příkladu z vlastní výuky prezentuje komplexní 
uchopení a implementaci klíčové kompetence k podnikavosti 
v oblastech Nápady a příležitosti, Zdroje, Do akce;  

 příklad z praxe vlastní školy dává do kontextu s Vývojovým 
kontinuem klíčové kompetence k podnikavosti – zdůvodňuje jeho 
zařazení do úrovně základní, střední, pokročilé nebo expertní; 

 objasní příčiny, důsledky, možná řešení či preventivní opatření 
vybraného problému osobního rozvoje, aktivní účasti na životě 
společnosti, (znovu)vstoupení na trh práce jako zaměstnanec 
nebo OSVČ nebo problémů v rovině sociální, environmentální aj.; 

 na příkladu vystihuje vzájemné podstatné souvislosti lokálních 
a globálních problémů; 

 popíše politická, sociální a etická úskalí možných řešení důsledků 
nové průmyslové revoluce a současné ekologické krize zejména 
s ohledem na digitalizaci výroby a hrozící planetární klimatický 
rozvrat. 
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b) prokáže základní orientaci v legislativních dokumentech vztahujících 
se k VkP a udržitelnému rozvoji 
 na příkladech z praxe dokumentuje znalost pravidel pro žákovské 

firmy, fundraising, crowdfunding aj.; 
 vysvětlí potřebnost povědomí o právním zázemí vzdělávání 

k udržitelnému rozvoji na příkladech zákonů: o životním prostředí 
(č. 17/92 Sb., zejm. § 16 o smyslu environmentálního vzdělávání), 
popř. příslušných usnesení vlády ČR, zejm. Strategie udržitelného 
rozvoje ČR (č. 1242/2004) a Státního programu EVVO v ČR 
(1048/2000), dále také Cíle udržitelného rozvoje (2015); 

 na příkladech ozřejmí základní směry environmentální etiky 
v kontextu udržitelného podnikání. 

 
K 3: kompetence k uplatňování účinných výukových strategií VkP 
ve školní praxi 
 
Předpokládané výsledky učení účastníka studia: 
a) Představí možnosti formální VkP na daném typu školy; 
b) uvede příklady možností uplatňování neformální VkP v rámci školy 

včetně příkladů spolupráce s mimoškolním prostředím; 
c) prokáže praktické dovednosti pedagoga k VkP. 
 
Učivo / obsah výuky:  
 pojetí formální VkP v různých typech a stupních škol – účinné 

strategie a vhodné metody; 
 interdisciplinární princip VkP – specifika všeobecného a odborného 

vzdělávání a příklady možných přístupů v různých vzdělávacích 
oborech;  

 modely aktivního učení a další efektivní metody vhodné ve VkP; 
 možnosti evaluace výstupů z učení ve VkP, příklady použitelných 

evaluačních metod; 
 tvorba, realizace a evaluace učebních celků obsahem zaměřených 

na VkP ve výuce na různých stupních a typech škol; 

 VkP v mimoškolních činnostech;   
 identifikace žákovských kompetencí rozvíjených prostřednictvím VkP;  
 formulace cílů a výstupů konkrétního programu či vzdělávací 

aktivity, volba témat, metod, prostředků a způsobů evaluace 
programu; 

 aplikace různých didaktických přístupů VkP v pedagogické praxi; 
 smysl a možnosti zapojení škol do krátkodobých nebo dlouhodobých 

vzdělávacích programů VkP – význam a možnosti komplexního 
propojování formální, neformální a informální VkP, například: JA 
Czech, programy Jihomoravského inovačního centra (JIC), Yourchance, 
programy SEV se zaměřením na vzdělávání k udržitelnému rozvoji – 
Ekoškola, Škola pro udržitelný život, Škola občanské iniciativy, sociální 
programy – Impact Hub, startupové programy, dobrovolnické 
programy apod.; 

 možnosti řešení problémů školy, obce a regionu jako součást VkP 
školy; 

 příklady vhodných metodik, aktivit a pomůcek pro různé typy a stupně 
škol a školská zařízení, podporující zejména výuku v reálném prostředí 
(např. venkovní učení – badatelství; firmy – stínování, exkurze; 
žákovské parlamenty a sněmy apod.); 

 aplikace Vývojového kontinua klíčové kompetence k podnikavosti 
do výuky; 

 příklady dobré praxe škol a školských zařízení, příklady spolupráce 
s obcí, s nestátními neziskovými a dalšími organizacemi v VkP; 

 sebereflexe a možnosti sebevzdělávání školního P-koordinátora. 
 
Indikátory dosažených výsledků učení: 
a) představí možnosti formální VkP na daném typu školy  

 uvede příklady možností uplatnění VkP v obsahu i metodách 
a formách vzdělávání v různých vzdělávacích oborech; 

 navrhne konkrétní příklad realizace zvoleného tématu VkP 
ve vlastní škole, výběr zdůvodní a uvede přehled rozvíjených 
dílčích kompetencí VkP (může využít zkušenosti z jiných škol); 
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 rozebere zvolené téma VkP a jeho systémové začlenění v různých 
vzdělávacích stupních nebo studijních/učebních oborech 
v kontextu s Vývojovým kontinuem klíčové kompetence 
k podnikavosti absolventa školy; uvede logickou linku rozvíjených 
dílčích podnikavých kompetencí žáka; 

 navrhuje, se žáky realizuje nebo se s nimi zapojuje do různých 
školních programů a projektů podporujících VkP a odpovědné 
jednání k přírodě a lidem: 
o představí některé konkrétní možnosti zapojení školy/žáků 

do projektů, programů a řešení aktuálních problémů obce či 
regionu; 

o se svými žáky vybere a připraví k řešení témata/problémy, 
jejichž řešení podpoří udržitelnost v životě žáka v rovině 
profesní, společenské i osobní. 

 
b) uvede příklady možností uplatňování neformální VkP v rámci školy 

včetně příkladů spolupráce s mimoškolním prostředím 
 navrhne konkrétní příklad realizace neformální VkP v rámci školy 

(přehlídky, samostatné práce, zájmové kroužky, podnikavý tábor 
apod.), výběr zdůvodní a uvede přehled rozvíjených dílčích 
kompetencí VkP; 

 uvede příklady možností spolupráce s mimoškolním prostředím – 
se středisky EV, SVČ, s místními iniciativami/komunitami, 
s výrobními podniky, firmami apod. 

 
c) prokáže praktické dovednosti pedagoga k VkP 

 navrhne, ve vlastní škole zrealizuje a představí učební celek 
na téma VkP naplňující vybrané výchovně vzdělávací cíle VkP 
v kontextu s Evropským rámcem klíčové kompetence 
k podnikavosti; 

 navrhuje různé způsoby začlenění podnikavého tématu 
do různých předmětů nebo jeho interdisciplinární uchopení;  

 posoudí a popíše možná úskalí při řešení vybraného 
problému/tématu ve výuce; 

 provede sebereflexi a uvede možné způsoby evaluace 
konkrétního učebního celku nebo metod a forem VkP. 

 
K 4: kompetence koordinátorská a manažerská ke zvýšení podpory 
a účinnosti výchovy k podnikavosti v organizaci výuky a provozu školy 
 
Předpokládané výsledky učení účastníka studia: 
a) připraví stručnou analýzu současného stavu VkP, včetně analýzy 

procesů průběžného vyhodnocování VkP a vyhodnocování přínosů 
VkP pro žáka i společnost; ve spolupráci s učitelským sborem vlastní 
školy provede evaluaci a následnou aktualizaci stávajícího ŠP VkP, 
popř. zpracuje ŠP VkP včetně ročního plánu VkP; podílí se na 
aktualizaci ŠVP; v návaznosti na provedenou analýzu výchozího 
stavu VkP a hodnotících procesů sestaví návrh vhodných opatření 
ke zvýšení účinnosti VkP a postupů k jejich uvedení do života školy; 

b) zpracuje a představí projektový záměr (žádost) s rámcovým 
rozpočtem nákladů a zdrojů příjmů, resp. návrh žádosti 
o sponzorskou podporu školní VkP (finanční, materiální); 

c) navrhne a představí námět pro zlepšení osvěty v pedagogickém 
sboru školy, rodičů žáků školy, v obci – ke zvýšení informovanosti 
občanů o aktivitách školy zaměřených na VkP; 

d) účinně ve své škole v postupných krocích aplikuje Doporučení 
ředitelům škol pro podporu výchovy k podnikavosti. 

 
Učivo / obsah výuky:  
 postavení a role školního P-koordinátora; 
 postavení VkP v rámcových vzdělávacích programech, školních 

vzdělávacích programech a v realitě každodenní výuky; 
 smysl a metody analýzy stavu VkP ve škole; 
 smysl analýzy procesů průběžného vyhodnocování VkP; 
 smysl vyhodnocování přínosů VkP pro žáka i společnost; 
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 týmové plánování a posilování mezipředmětové spolupráce v VkP 
v rámci školy; 

 smysl, tvorba, naplňování a evaluace ŠP VkP;  
 vyhledávání a efektivní využívání finančních zdrojů pro podporu 

školní VkP; 
 význam a možnosti spolupráce školy s obcí, městskou částí, 

mikroregionem a různými organizacemi (firmy, odborná pracoviště, 
střediska ekologické výchovy aj.) pro naplňování VkP; 

 příprava, zpracování a konzultace závěrečné práce specializačního 
studia, např. ŠP VkP;  

 prezentace podnikavých aktivit školy před vedením školy, kolegy, 
rodiči, zřizovatelem, prezentace aktivit školy v médiích a mezi 
veřejností v obci; 

 vzdělávání a osvěta pedagogických i nepedagogických zaměstnanců 
školy v oblasti VkP; 

 publicita školy a podnikavých aktivit na úrovni obce, kraje, ČR. 
 
Indikátory dosažených výsledků učení: 
a) připraví stručnou analýzu současného stavu VkP, včetně analýzy 

procesů průběžného vyhodnocování VkP a vyhodnocování přínosů 
VkP pro žáka i společnost; ve spolupráci s učitelským sborem vlastní 
školy provede evaluaci a následnou aktualizaci stávajícího ŠP VkP, 
popř. zpracuje ŠP VkP včetně ročního plánu VkP; v návaznosti 
na provedenou analýzu výchozího stavu VkP a hodnotících procesů 
sestaví návrh vhodných opatření ke zvýšení účinnosti VkP a postupů 
k jejich uvedení do života školy 
 ve spolupráci s kolegy, případně i se žáky zpracuje analýzu 

výchozího stavu VkP (SWOT), zaměřenou na posouzení a zvýšení 
účinnosti VkP ve škole; 

 pojmenuje klíčové faktory (priority) a navrhne strategie pro rozvoj 
VkP na škole – na základě provedené analýzy; 

 ve spolupráci s učitelským sborem vlastní školy provede evaluaci 
a následnou aktualizaci stávajícího ŠP VkP ke zvyšování účinnosti 
VkP; 

 není-li na škole dosud zpracován ŠP VkP, připraví jej ve spolupráci 
s kolegy podle potřeb a priorit školy (dlouhodobý a roční 
plán VkP);  

 s výsledky analýzy a návrhem ŠP VkP seznámí vedení školy i celý 
učitelský sbor, po vzájemné diskuzi zakomponuje do ŠP VkP jejich 
připomínky a navrhne opatření pro zajištění efektivní VkP; 

 účinně v postupných krocích aplikuje Doporučení ředitelům škol 
pro podporu výchovy k podnikavosti. 

 
b) zpracuje a představí projektový záměr (žádost) s rámcovým 

rozpočtem nákladů a zdrojů příjmů, resp. návrh žádosti 
o sponzorskou podporu školní VkP (finanční, materiální) 
 sestaví a zdůvodní žádost o dotaci, příspěvek nebo grant; 
 vytipuje možné zdroje sponzorské podpory podnikatelskými 

subjekty v regionu.  
 
c) navrhne a představí námět pro zlepšení osvěty v pedagogickém 

sboru školy, rodičů žáků školy, v obci – ke zvýšení informovanosti 
občanů o aktivitách školy zaměřených na VkP 
 iniciuje a ve spolupráci s vedením školy připraví osvětové akce 

ve škole a osvětové akce školy pro veřejnost, kterými bude škola 
čelit hrozbám nepochopení VkP ze strany vedení školy, kolegů, 
žáků a rodičů žáků; 

 objasní potřebnost spolupráce školy při VkP s různými 
organizacemi, firmami, odbornými pracovišti, středisky ekologické 
výchovy aj.  
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d) účinně ve své škole v postupných krocích aplikuje Doporučení 
ředitelům škol pro podporu výchovy k podnikavosti 
 systémově vyjednává s managementem školy a pravidelně sdílí 

s kolegy ve škole informace z DVPP v oblasti VkP;  
 zprostředkovává nabídky programů pro žáky i příležitosti k DVPP 

pro kolegy.   
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2 PŘÍLOHY 
 

 
 

2.1. Vysvětlivky 
 

 DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků, je těžištěm 
profesního rozvoje českých pedagogů, navazuje na pregraduální 
vzdělávání a trvá po celou dobu profesní dráhy pedagogického 
pracovníka 

 EVVO – environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 
 formální vzdělávání – je realizováno ve vzdělávacích institucích, 

zpravidla ve školách. Jeho funkce, cíle, obsahy, organizační formy 
a způsoby hodnocení jsou definovány a vymezeny právními 
předpisy. Zahrnuje získávání na sebe zpravidla navazujících stupňů 
vzdělání (základního vzdělání, středního vzdělání, středního 
vzdělání s výučním listem, středního vzdělání s maturitní 
zkouškou, vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, vyššího 
odborného vzdělání, vysokoškolského vzdělání), jejichž 
absolvování je potvrzováno příslušným osvědčením (vysvědčením, 
diplomem apod.). 

 ICT – označení pro informační a komunikační technologie 
 informální učení – je chápáno jako proces získávání vědomostí, 

osvojování si dovedností a kompetencí z každodenních zkušeností 
a činností v práci, v rodině, ve volném čase – z interakcí 
se společností i přírodou. Zahrnuje také sebevzdělávání, kdy učící 
se nemá možnost ověřit si nabyté znalosti (např. televizní 
jazykové kurzy). Na rozdíl od formálního a neformálního 
vzdělávání je neorganizované, zpravidla nesystematické 
a institucionálně nekoordinované. 
Tento druh vzdělávání je z hlediska jeho zásadního významu pro 
další vývoj VkP neopomenutelný i ve školství. 

 Lean Canvas – stručná a přehledná jednostránková varianta 
podnikatelského plánu obsahující jen nejpodstatnější informace. 

 neformální vzdělávání – je zaměřeno na získání vědomostí, 
dovedností a kompetencí, které mohou zlepšit společenské 
i pracovní uplatnění. Neformální vzdělávání je poskytováno 
v zařízeních zaměstnavatelů, soukromých vzdělávacích institucích, 
nestátních neziskových organizacích, ve školských zařízeních 
a dalších organizacích. Patří sem např. organizované volnočasové 
aktivity pro děti, mládež a dospělé, kurzy cizích jazyků, počítačové 
kurzy, rekvalifikační kurzy, ale také krátkodobá školení 
a přednášky. Nutnou podmínkou pro realizaci tohoto druhu 
vzdělávání je účast odborného lektora, učitele či proškoleného 
vedoucího. Nevede k získání stupně vzdělání. 

 podnikatelský inkubátor – společnost nebo instituce, která 
pomáhá startupům v době, kdy jsou nejzranitelnější, tedy 
na začátku jejich podnikání. 

 startup – nově založený či začínající podnikatelský subjekt, který 
se rychle vyvíjí a má velký potenciál 

 Studium k výkonu specializovaných činností (zkráceně 
specializační studium) – studiem získává jeho absolvent další 
kvalifikační předpoklady pro výkon specializovaných činností 
(podrobněji § 9 vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším 
vzdělávání pedagogických pracovníků) 

 ŠVP – školní vzdělávací program 
 VUR – Vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Vychází z principů 

udržitelného rozvoje a metodicky i svým zaměřením významně 
čerpá z oblasti environmentálního vzdělávání. Na mezinárodní 
úrovni je aktuálním rámcem pro rozvoj VUR Strategie EHK OSN 
(Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů) pro 
vzdělávání pro udržitelný rozvoj, přijatá v roce 2005 ve Vilniusu. 
Na jejím základě byla přijata Strategie vzdělávání pro udržitelný 
rozvoj ČR (2008–2015). 
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2.2. Přehled dalších dokumentů připravených RRP JMK 
v rámci projektu KaPoDaV 

 Doporučení ředitelům škol pro podporu výchovy 
k podnikavosti (2020) – ke stažení na www.lipka.cz/podnikavost  

 Vývojové kontinuum klíčové kompetence k podnikavosti (2020) – 
ke stažení na www.lipka.cz/podnikavost  
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