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Osnova kurzu  



 Co je podnikavost? 

 Důvody pro výchovu k podnikavosti, iniciativě           
a kreativitě v základním vzdělávání. 

 Důvody pro motivaci dětí pro budoucí 
samostatné podnikání.  

Úvod  



 MŠMT – šetření v rámci MAP, 2015 

Podnikavost v RVP  



 RVP ZV, 2016

 Klíčové kompetence – kompetence pracovní: 

Na konci základního vzdělávání žák: orientuje se
v základních aktivitách potřebných k uskutečnění
podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe
podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své
podnikatelské myšlení

Podnikavost v RVP  



 RVP ZV, 2016

 Výchova k občanství
majetek, vlastnictví – formy vlastnictví; hmotné a duševní vlastnictví,

jejich ochrana; hospodaření s penězi, majetkem a různými formami
vlastnictví

peníze – funkce a podoby peněz, formy placení;

hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, investice, úvěry, splátkový
prodej, leasing; rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti; význam
daní

banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace, úročení, pojištění,
produkty finančního trhu pro investování a pro získávání prostředků

výroba, obchod, služby – jejich funkce a návaznost

principy tržního hospodářství – nabídka, poptávka, trh; tvorba ceny,
inflace; podstata fungování trhu; nejčastější právní formy podnikání

Podnikavost v RVP  



 RVP ZV, 2016

 Člověk a svět práce 
trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků,

pracovních objektů, charakter a druhy pracovních činností;
požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní; rovnost příležitostí
na trhu práce

volba profesní orientace – základní principy

zaměstnání – pracovní příležitosti v obci (regionu), způsoby
hledání zaměstnání, psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele,
problémy nezaměstnanosti, úřady práce

práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

podnikání – druhy a struktura organizací, nejčastější formy
podnikání, drobné a soukromé podnikání

Podnikavost v RVP  



 RVP ZV, 2016

 Etická výchova 

INICIATIVA A KOMPLEXNÍ PROSOCIÁLNOST

iniciativa a tvořivost – renatalizace, nácvik tvořivosti, prosociální
aspekt iniciativy a tvořivosti ve školním prostředí a v rodině,
psychická a fyzická pomoc, ochota ke spolupráci, přátelství

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA

ekonomické hodnoty – rozumné nakládání s penězi, zájem
o otázky národního hospodářství, vztah mezi ekonomikou a etikou,
rozvíjení ekonomických ctností – šetrnost, podnikavost

Podnikavost v RVP  



Podnikavost v RVP  

Efects and 
Impact of 
Entrepreneurship 
Programmes in 
Highter 
Education, 2012



 Standardní výuka (Výchova k občanství, Člověk 
a svět práce, Etická výchova) 

 Projektová výuka (specializované sety – např. 
Junior Achievement) 

 Neformální vzdělávání (podnikatelské kroužky, 
studentské firmy, školní firmy) 

Metody rozvoje



 nejstarší a nejrozsáhlejší vzdělávací nezisková organizace na 
světě (1919 v USA, 120 zemí světa) 

 každoročně se zapojí na 10 miliónů dětí a studentů ve věku od 
6 do 22 let

 českou pobočku založil v roce 1992 Tomáš J. Baťa, absolvovalo 
více než 300 000 žáků a studentů v ČR 

Posláním JA je především: 

 poskytovat mladým lidem praktické ekonomické a finanční 
vzdělání;

 rozvíjet jejich znalosti a dovednosti v oblasti podnikavosti;

 inspirovat a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se 
dovedli dobře prosadit a byli dobře připraveni pro vstup na trh 
práce. 

www.jacr.cz

Junior Achievement



 Výukové programy 

po základní školy:  

Abeceda podnikání: 

 8 vyučovacích hodin, okruhy:  

Organizace, Management a volba 

povolání, Výroba, Marketing

 Průvodce kurzem pro učitele a Obchodní žurnály (cvičebnice pro děti). 
Prostřednictvím scének, článků, obrázků, grafů a vzorových formulářů 
napomáhají k pochopení vyložené látky. 

 Plakáty k jednotlivým tématům a certifikáty o absolvování. 

 Jmenovky, ekologické propisky (nácvik kusové a hromadné výroby), 
karty s popisem podnikatelské činnosti. 

Junior Achievement



 Výukové programy 

po střední školy:  

JA Peníze 

 Webová aplikace: www.japenize.cz

 rozvoj finanční gramotnosti 

 Výukový program obsahuje následující celky: vznik a vývoj peněz,
měnová soustava, měnová politika, bankovní instituce a jejich funkce,
moderní platební nástroje, hlavní zdroje příjmů, naše příjmy a výdaje,
studentské finance, životní jistoty a peníze, ochrana spotřebitele, práce
s informacemi.

 Součástí každé kapitoly je test a úlohy k ověření nabytých znalostí. 

Junior Achievement

http://www.japenize.cz/


 Výukové programy 

po střední školy:  

JA Titan

 Webová aplikace http://titan.ja.org

 počítačová simulace - řídící a 

ekonomické simulační cvičení 

 ukazuje studentům problematiku v rozhodování ve firmě a pomáhá jim 
pochopit základní tržní principy

 studenti jsou rozděleni do skupin (firem), které existují na stejném 
trhu, prodávají stejný výrobek a navzájem si konkurují. 

Junior Achievement

http://titan.ja.org/


 Výukové programy 

po střední školy:  

 Studentská společnost JA (JA firma)

Studenti v rámci výuky tohoto předmětu založí vlastní obchodní společnost.
Předmět zahrnuje výběr výrobku či služby, kterou bude Studentská
společnost JA poskytovat, sestavení právního rámce Studentské společnosti
JA, vytvoření podnikatelského plánu, získání kapitálu, sestavení
managementu společnosti, rozdělení pracovních úkolů, výroba produktů
nebo poskytování služeb, vedení účetnictví, likvidace společnosti, sestavení
výroční zprávy.

Junior Achievement



 Rozvoj podnikatelských dovedností žáků (ROPOZ), č. 
CZ.1.07/1.1.25/03.011, řešitel: Univerzita Palackého, spolupracovník 
OK4Inovace, 2014, http://www.ropodov.upol.cz. 

 Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků, č. CZ 
1.07/1.1.00/54.0013, řešitel: Univerzita Palackého, partner: Statutární 
město Olomouc, spolupracovník OK4Inovace, 2014-2015,  
http://www.ropoz.upol.cz

 podnikatelé: MKR Plus s.r.o., Koyo Bearings ČR, s.r.o., PaperlinX
(OSPAP, a.s.), Stomix, s.r.o., FOFRnet, GRAPO, s.r.o., OLC systems

 SŠ: SOŠ Štursova, Olomouc, SOŠ Luhačovice, SOŠ Přerov
Slovanské gymnázium, Olomouc, Gymnázium Kojetín

 ZŠ:ZŠ Rožňavská, Olomouc, ZŠ Hlubočky, ZŠ Jungmannova, Litovel, 
ZŠ Pětka, Šumperk, ZŠ Stupkova, Olomouc, ZŠ Hálkova, Olomouc, ZŠ 
Velká Bystřice, ZŠ Velký Týnec, ZŠ Želatovská, Přerov

Podnikatelské kroužky na ZŠ 

http://www.ropodov.upol.cz/
http://www.ropoz.upol.cz/


Podnikatelské kroužky na ZŠ 



Podnikatelské kroužky na ZŠ 



 upravený model studentské firmy

 založení firmy, vytvoření podnikatelského
plánu, sestavení managementu společnosti,
rozdělení pracovních úkolů, výroba produktů
nebo poskytování služeb, prodej produktů,
sestavení výroční zprávy

 fiktivní peníze

 veletrh výrobků

Praktická část 1 



V rámci kroužků byl u žáků praktickou formou realizován rozvoj: 

 komunikačních kompetencí (včetně nepřipraveného mluveného 
projevu) a prezentačních dovedností;

 kritického myšlení;

 podnikatelského myšlení – schopnosti vnímat problémy v okolí, 
nacházet inovativní podnikatelská řešení;

 asertivních schopností a řešení konfliktů;

 týmové spolupráce;

 schopnosti řešit problémy a činit rozhodnutí; 

 schopnosti plánovat;

 nácvik obchodních dovedností a marketingových činností;

 finanční gramotnosti;

 schopnosti organizace času (časový management);

 kreativních dovedností a zručnosti;

 společenské zodpovědnosti a vnímání trvalé udržitelnosti. 

Podnikatelské kroužky na ZŠ 



 Testování kompetencí

Kompetence 

Podnikatelské kompetence             Technické a přírodovědné obory



Kompetence



Národní soustava povolání



Kariérové poradenství – test 



Test 

1) Pokud bude žák Vaší školy potřebovat provést psychologický 
rozbor předpokladů pro další profesní a vzdělávací orientaci,  
a Vaše škola nemá školního psychologa, doporučíte mu 
některé následujících institucí. Které to budou? 

a) Informační centrum mládeže 
b) Bilančně diagnostické centrum 
c) Pedagogicko-psychologická poradna 
d) Akademické informační centrum



Test 

1) Pokud bude žák Vaší školy potřebovat provést psychologický 
rozbor předpokladů pro další profesní a vzdělávací orientaci,  
a Vaše škola nemá školního psychologa, doporučíte mu 
některé následujících institucí. Které to budou? 

a) Informační centrum mládeže 
b) Bilančně diagnostické centrum 
c) Pedagogicko-psychologická poradna 
d) Akademické informační centrum



Test 

2) Pokud žák Vaší školy projeví zájem o studium v zahraničí, 
doporučíte mu některé z následujících institucí. Které to budou? 

a) Akademická informační agentura 
b) Speciálně-pedagogické centrum 
c) Pedagogicko-psychologická poradna 
d) Akademické informační centrum 



Test 

2) Pokud žák Vaší školy projeví zájem o studium v zahraničí, 
doporučíte mu některé z následujících institucí. Které to budou? 

a) Akademická informační agentura 
b) Speciálně-pedagogické centrum 
c) Pedagogicko-psychologická poradna 
d) Akademické informační centrum 



Test 

3) Pokud žák Vaší školy projeví zájem o informace ze světa práce 
a povolání, doporučíte mu? 

a) Informační centrum mládeže 
b) Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR 
c) Pedagogicko-psychologickou poradnu



Test 

3) Pokud žák Vaší školy projeví zájem o informace ze světa práce 
a povolání, doporučíte mu? 

a) Informační centrum mládeže 
b) Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR 
c) Pedagogicko-psychologickou poradnu



Test 

4) Pokud žák Vaší školy bude potřebovat informace o 
podrobnostech vzdělávacího systému nebo obsahu jednotlivých 
oborů, doporučíte mu?

a) Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR 
b) Pedagogicko-psychologickou poradnu 
c) Centrum kariérového poradenství v Národním ústavu pro 

vzdělávání



Test 

4) Pokud žák Vaší školy bude potřebovat informace o 
podrobnostech vzdělávacího systému nebo obsahu jednotlivých 
oborů, doporučíte mu?

a) Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR 
b) Pedagogicko-psychologickou poradnu 
c) Centrum kariérového poradenství v Národním ústavu 

pro vzdělávání



Kariérové poradenství

• Služby kariérového poradenství v ČR: 

MŠMT: 
1) NÚV – Centrum kariérového poradenství 

(www.infoabsolvent.cz) 
2) NÚV – Sekce pedagogicko-psychologického poradenství 
3) NÚV – Národní informační centrum pro mládež (www.nicm.cz) 
4) Centrum Euroguidance – aktivity pro poradce (při DZS MŠMT 

– www.euroguidance.cz
5) Centrum pro studium vysokého školství – www.csvs.cz

MPSV: 
1) Portál www.portal.mpsv.cz – krajské pobočky – poradenství 
pro volbu povolání (Informační a poradenská střediska při 
úřadech práce) 

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.nicm.cz/
http://www.euroguidance.cz/
http://www.csvs.cz/
http://www.portal.mpsv.cz/


Kariérové poradenství

• Národní soustava povolání – http://www.nsp.cz/
• Národní soustava kvalifikací – https://www.narodnikvalifikace.cz/
• NÚV – portál InfoAbsolvent – http://www.infoabsolvent.cz/

http://www.nsp.cz/
https://www.narodnikvalifikace.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/


Poradenství

Trend vývoje demografické 
křivky? 



Poradenství



Poradenství

Je u oborů s maturitou 
vícero studentů gymnázií 

než na odborných školách? 



Poradenství



Poradenství

Která země EU má největší 
počet žáků ve středním 
odborném vzdělávání? 



Poradenství



Poradenství

Převažuje počet 
středoškoláků v humanitních 

oborech? 



Poradenství



Poradenství



Poradenství

Která země EU má nejvíce 
zaměstnanců v průmyslu? 



Poradenství

Podíl sektoru 
průmyslu na 
celkové 
zaměstnanosti 
osob do 40 let 
v EU27 ve 
3. čtvrtletí 2012 
(v %)

Zdroj: 
http://www.statistikaamy.cz/     
2015/03/mladi-cesi-pracuji-
v-prumyslu-casteji-nez-
je-v-eu27-obvykle/

http://www.statistikaamy.cz/2015/03/mladi-cesi-pracuji-v-prumyslu-casteji-nez-je-v-eu27-obvykle/
http://www.statistikaamy.cz/2015/03/mladi-cesi-pracuji-v-prumyslu-casteji-nez-je-v-eu27-obvykle/
http://www.statistikaamy.cz/2015/03/mladi-cesi-pracuji-v-prumyslu-casteji-nez-je-v-eu27-obvykle/
http://www.statistikaamy.cz/2015/03/mladi-cesi-pracuji-v-prumyslu-casteji-nez-je-v-eu27-obvykle/


Poradenství

Která země EU má nejvíce 
středoškolsky vzdělaných 

lidí? 



Poradenství

Česká 
republika má 
nejvíce 
středoškolsky 
vzdělaných lidí 
v EU. 

Zdroj: 
http://www.statistikaa
my.cz/2016/04/ceska-
nej-v-evropske-unii/



Poradenství

Která země EU má nejvíce 
volných pracovních míst? 



Poradenství

Česká 
republika má 
nejvíce volných 
pracovních 
míst (3,1 %)

Zdroj: 
http://www.statistikaa
my.cz/2016/04/ceska-
nej-v-evropske-unii/



Poradenství

Který obor odborného 
vzdělávání je nejčastěji v ČR 

studován? 



Poradenství

Nejvíce přijatých v 
odborném vzdělávání 
s výučním listem: 
strojírenství (22,2 
%), gastronomie 
(18,8 %), 
stavebnictví (8,1%)

Zdroj: 
http://www.infoabsolvent.cz/Te
mata/Download?Soubor=F-
9.0.141_Uplatneni_absolventu_
skol_na_trhu_prace__2016.pdf

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/Download?Soubor=F-9.0.141_Uplatneni_absolventu_skol_na_trhu_prace__2016.pdf


Poradenství

Nejvíce přijatých v 
odborném vzdělávání 
s maturitou a 
odborným výcvikem: 
strojírenství (31,1 
%), elektrotechnika 
(17,8 %), osobní a 
provozní služby (14,5 
%)

Zdroj: 
http://www.infoabsolvent.cz/Tem
ata/Download?Soubor=F-
9.0.141_Uplatneni_absolventu_sk
ol_na_trhu_prace__2016.pdf

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/Download?Soubor=F-9.0.141_Uplatneni_absolventu_skol_na_trhu_prace__2016.pdf


Poradenství

Nejvíce přijatých v 
odborném vzdělávání 
s maturitou: 
ekonomika a 
administrativa 
(16,1 %), obecně 
odborná příprava 
(9,6 %), informační 
technologie (9,0 %)

Zdroj: 
http://www.infoabsolvent.cz/Te
mata/Download?Soubor=F-
9.0.141_Uplatneni_absolventu_
skol_na_trhu_prace__2016.pdf

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/Download?Soubor=F-9.0.141_Uplatneni_absolventu_skol_na_trhu_prace__2016.pdf


Volba povolání

Názory žáků na volbu povolání 
(NÚV, dotazníkové šetření na středních školách v ČR, 2015, 2905 dotazníků) 



Volba povolání
Důvody žáků pro volbu povolání Kategorie H Kategorie M 

Zájem o obor Stroj. 86 %, stav. 84 
%, služby 82 % 

zdrav. 95 %, uměl. 94 
%, informat. 90 %

Snadné uplatnění na trhu práce 84 % elekt., 74 % 
stroj. 

inform. 89 %, elektro 
87 %, zdrav. 84 % 

Finanční ohodnocení stav. 84 %, elektro 73 
%, stroj. 64 % 

inform. 89 %, elektro –
78 %, stroj. 70 %, 
stav. 70 %

Zájem zaměstnavatelů v regionu elektro – 72 %, stroj. 
63 % 

stroj. 65 %, elektro –
61 %, zdrav. 58 % 

Blízkost školy 59 % 60 %

Špatný prospěch a nepřijetí do jiného oboru 26 % 5 % 

Stipendium nebo jiná finanční podpora str. obory 28 %, 
staveb. 23 %, elektro 
17 % 

-



Volba povolání

Zdroj: http://www.infoabsolvent.cz/Temata/Download?Soubor=F-
9.0.141_Uplatneni_absolventu_skol_na_trhu_prace__2016.pdf

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/Download?Soubor=F-9.0.141_Uplatneni_absolventu_skol_na_trhu_prace__2016.pdf


Volba povolání

Zdroj: http://www.infoabsolvent.cz/Temata/Download?Soubor=F-
9.0.141_Uplatneni_absolventu_skol_na_trhu_prace__2016.pdf

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/Download?Soubor=F-9.0.141_Uplatneni_absolventu_skol_na_trhu_prace__2016.pdf


Volba povolání

Zdroj: http://www.infoabsolvent.cz/Temata/Download?Soubor=F-
9.0.141_Uplatneni_absolventu_skol_na_trhu_prace__2016.pdf

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/Download?Soubor=F-9.0.141_Uplatneni_absolventu_skol_na_trhu_prace__2016.pdf


Volba povolání

Zdroj: http://www.infoabsolvent.cz/Temata/Download?Soubor=F-
9.0.141_Uplatneni_absolventu_skol_na_trhu_prace__2016.pdf

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/Download?Soubor=F-9.0.141_Uplatneni_absolventu_skol_na_trhu_prace__2016.pdf


Volba povolání

Nejoblíbenější 
studijní/pracovní obor? 



Volba povolání

Zdroj: http://www.infoabsolvent.cz/Temata/Download?Soubor=F-
9.0.141_Uplatneni_absolventu_skol_na_trhu_prace__2016.pdf

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/Download?Soubor=F-9.0.141_Uplatneni_absolventu_skol_na_trhu_prace__2016.pdf


Volba povolání

Zdroj: http://www.infoabsolvent.cz/Temata/Download?Soubor=F-
9.0.141_Uplatneni_absolventu_skol_na_trhu_prace__2016.pdf

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/Download?Soubor=F-9.0.141_Uplatneni_absolventu_skol_na_trhu_prace__2016.pdf


Volba povolání

Zdroj: http://www.infoabsolvent.cz/Temata/Download?Soubor=F-
9.0.141_Uplatneni_absolventu_skol_na_trhu_prace__2016.pdf

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/Download?Soubor=F-9.0.141_Uplatneni_absolventu_skol_na_trhu_prace__2016.pdf


Volba povolání

Volba povolání s podporou 
školy –

jak pracovat s rodiči? 



Užitečné odkazy 

Videa povolání: 

http://www.infoabsolvent.cz/VideoObory

Europass: 

/Maturitni http://www.europass.cz/

LinkedIn:

 https://www.linkedin.com/

 https://www.youtube.com/watch?v=1dvlsqX9DQE

http://www.infoabsolvent.cz/VideoObory/Maturitni
http://www.infoabsolvent.cz/VideoObory/Maturitni
http://www.europass.cz/
https://www.linkedin.com/
https://www.youtube.com/watch?v=1dvlsqX9DQE
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Děkujeme za pozornost…

hana.maresova@upol.cz

rudolf@ok4inovace.cz
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