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Popis implementační aktivity „Kurz podnikavosti“ 

Školní rok 2019/2020 

Lektoři: Mgr. Lucie Říhová, Bc. David Šebesta, odborné konzultace ABRI, s.r.o. 

Organizační zajištění: MAS Sokolovsko o.p.s. (manažer implementace, asistent týmu, hlavní manažer 

projektu) – organizace aktivity, komunikace se školami, komunikace s lektory, supervize.  

Cíl aktivity: Kurz podpoří u žáků rozvoj komunikačních dovedností, budou trénovat reálné situace, 
navštíví skutečné firmy, seznámí 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 firmy v okolí škol (bude doplněno v rámci realizace kurzu) a zapojené školy.  

Seznam škol (organizací): 

 Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace 

 Český západ o.p.s. 

 Základní škola a mateřská škola Kyselka, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 Základní škola v Teplé, příspěvková organizace 

Ze závažných důvodů na straně školy může dojít ke změně školy, následně bude oslovena škola ze 

seznamu náhradníků v uvedeném pořadí: 

 Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace 

 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace 

 Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková 

organizace 

 Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 

Průběh:  

Kurz je koncipován tak, že spadá do obsahu RVP v oblasti „Člověk a svět práce“ a je určen pro žáky 2. 
stupně ZŠ. ZŠ a jejich pedagoga. Je zde nutná spolupráce pedagoga školy a externího lektora. Lektor 
bude dojíždět do školy, žáci budou pracovat ve skupinách pod vedením lektora. Pomocí kurzu bude 
rozvíjena podnikavost, finanční gramotnost, kreativita, samostatné myšlení a řešení úkolů, týmová 
spolupráce, budou zakomponovány také prvky čtenářské a matematické gramotnosti.  
 
O školu se stará po celou dobu realizace kurzu jeden lektor. Lektor bude do školy dojíždět. 
 
Žáci budou dostávat úkoly, které budou muset splnit doma, resp. i venku. V kurzu jsou 
zakomponovány netradiční aktivity, ale tyto aktivity nejsou rizikové z hlediska bezpečnosti. 
 
Časová náročnost přibližně 20 až 25 hodin práce lektora na škole (může být uzpůsobeno dle 
konkrétních podmínek na dané škole). Realizace kurzu je min. 5 měsíců (tj. v rámci prvního nebo 
druhého pololetí šk. roku 2019/2020, případně postupně během celého školního roku – může být 
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prodlouženo dle potřeb dané školy. Aktivity na škole budou ukončeny do konce šk. roku 2019/2020. 
Přesné termíny budou domluven mezi školou a lektory). 
 
Je nutná spolupráce učitele školy a externího lektora. Je nutná spolupráce s nějakou firmou v okolí 
školy. Lektoři pomůžou s vyhledáním a zprostředkováním spolupráce s firmou. V rámci kurzu se 
počítá s exkurzemi do firem, je tedy nutno počítat s flexibilní úpravou rozvrhu a s tím, že část výuky 
bude probíhat mimo školu. 

 
Zhodnocení: Po realizaci workshopů na školách proběhne setkání zástupců škol, které byly zapojeny. 

Cílem tohoto setkání je provést zhodnocení aktivity implementace, diskutovat možnosti využití 

získaných poznatků v pedagogické praxi a sdílet náměty na další využití získaných poznatků, příp. 

možnostech pokračování aktivity v rámci MAP i mimo projekt MAP. 

 


