


ŠAP (43 SŠ ve ZK) 
a soulad s KAP



Podpora 
kompetencí 

k podnikavosti, 
iniciativě 

a kreativitě



P-KAP

Obecná priorita A1: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a 
kreativitě u žáků a studentů středních a vyšších odborných škol 

Obecný cíl A1.1: Zařadit podporu kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě u žáků  

a studentů mezi priority školy 

Dílčí cíl A1.1.1: Zajistit koordinaci aktivit podporujících podnikavost, iniciativu a kreativitu u žáků  

a studentů ve škole  

Kritérium splnění: Alespoň 60 % škol se bude starat o aktivity na podporu podnikavosti, iniciativy  

a kreativity u žáků a studentů realizací alespoň jedné z navržených možností: 

 Vytvoření pozice pracovníka školy, který se bude starat o aktivity na podporu podnikavosti, 

iniciativy a kreativity u žáků a studentů ve škole a který bude koordinovat činnosti ostatních 

pracovníků školy 

 Vzdělávání pracovníků škol, kteří se budou starat o aktivity na podporu podnikavosti, iniciativy 

a kreativity u žáků a studentů v této oblasti  

 Spolupráce pověřených pracovníků škol s firmami a dalšími partnery v oblasti podpory 

podnikavosti, iniciativy a kreativity u žáků a studentů 

 



P-KAP

Obecná priorita A1: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a 
kreativitě u žáků a studentů středních a vyšších odborných škol 

Činnosti (aktivity) Střední školy ve Zlínském kraji 

A1.1.1.1  Vytvoření pozice 
pracovníka školy, který se 
bude starat o aktivity na 
podporu podnikavosti u 
žáků a studentů ve škole  

15 

A1.1.1.2  Účast pověřených 
pracovníků školy na 
vzdělávání v oblasti 
výchovy k podnikavosti 
žaků a studentů 

25 

A1.1.1.3  Spolupráce pověřených 
pracovníků škol se 
zaměstnavateli 

11 

CELKEM: 31 SŠ (72 %) 



P-KAP

Obecná priorita A1: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a 
kreativitě u žáků a studentů středních a vyšších odborných škol 

Obecný cíl: A1.2:  Zvyšování obecných dovedností žáků a studentů 

Dílčí cíl A1.2.1: Stimulovat žáky a studenty škol k zájmu o podnikání 

Kritérium splnění: Alespoň 60 % středních a vyšších odborných škol spolupracuje se zaměstnavateli 

a podnikateli v kraji v oblasti podpory kompetencí k podnikavosti a realizuje minimálně jednu 

z uvedených aktivit:  

 Vytvoření výukových materiálů a pomůcek pro rozvíjení zájmů žáků a studentů o podnikání 

 Začlenění projektových dnů zaměřených na uplatnění prvků na podporu podnikavosti, iniciativy 

a kreativity do výuky  

 Podporování společných projektů škol s firmami 

 Zapojení podnikatelů do výuky formou návštěv a přednášek, konzultací a debat  

 Organizování a uskutečňování exkurzí do firem a podnikatelských center 

 



P-KAP

Obecná priorita A1: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a 
kreativitě u žáků a studentů středních a vyšších odborných škol 

Činnosti (aktivity) Střední školy ve Zlínském kraji 

A1.2.1.1  Tvorba a využívání 
vytvořených výukových 
materiálů a pomůcek pro 
rozvoj zájmu žáků a 
studentů o podnikání 

8 

A1.2.1.2  Realizace projektových 
dnů na podporu 
podnikavosti, iniciativy a 
kreativity 

16 

A1.2.1.3  Realizace společných 
projektů škol s firmami 

5 

A1.2.1.4 Přednášky, konzultace a 
debaty podnikatelů s žáky 
a studenty 

26 

A1.2.1.5 Exkurze žáků a studentů 
ve firmách a 
podnikatelských centrech 

25 

CELKEM: 34 SŠ (79 %) 



P-KAP

Obecná priorita A1: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a 
kreativitě u žáků a studentů středních a vyšších odborných škol 

Dílčí cíl A1.2.2:  Zvyšovat znalosti žáků a studentů v oblasti finanční gramotnosti se zaměřením na 

podnikání 

Kritérium splnění: Alespoň 30 % škol realizuje výukové programy například formou: 

 Vzdělávání pedagogů škol v oblasti finanční gramotnosti 

 Využívání vytvořených výukových materiálů, případně tvorba vlastních výukových materiálů 

 Spolupráce v této oblasti s dalšími školami 

 



P-KAP

Obecná priorita A1: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a 
kreativitě u žáků a studentů středních a vyšších odborných škol 

Činnosti (aktivity) Střední školy ve Zlínském kraji 

A1.2.2.1  Účast pedagogů na 
vzdělávacích akcích 
v oblasti finanční 
gramotnosti 

4 

A1.2.2.2  Využívání již vytvořených 
výukových materiálů ve 
výuce 

2 

A1.2.2.3  Tvorba vlastních 
výukových programů 

1 

A1.2.2.4 Společné aktivity 
s ostatními školami 
v oblasti výchovy k 
podnikavosti 

2 

CELKEM: 6 SŠ (14 %) 



P-KAP

Obecná priorita A1: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a 
kreativitě u žáků a studentů středních a vyšších odborných škol 

Dílčí cíl A1.2.3: Podporovat komunikační dovednosti, týmovou práci, projektové myšlení a měkké 

dovednosti žáků a studentů pedagogickými pracovníky škol 

Kritérium splnění: Alespoň 60 % škol uskuteční některou z následujících aktivit:                           

 Zapojení žáků a studentů do organizování školních akcí a projektů  

 Založení tzv. fiktivních nebo reálných studentských firem v návaznosti na obor vzdělávání 

Činnosti (aktivity) Střední školy ve Zlínském kraji 

A1.2.3.1  Zapojení žáků a studentů 
do organizace školních 
akcí a projektů 

13 

A1.2.3.2  Založení tzv. fiktivní firmy 5 

A1.2.3.3  Založení studentské firmy 8 

CELKEM: 26 SŠ (60 %) 



P-KAP

Obecná priorita A1: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a 
kreativitě u žáků a studentů středních a vyšších odborných škol 

Dílčí cíl A1.2.4:  Rozvíjet smysl pro podnikavost, iniciativu a kreativitu prostřednictvím soutěží 

Kritérium splnění: Žáci a studenti z 60 % škol se zapojí do školních projektů a soutěží zaměřených 

na podporu podnikavosti, iniciativy a kreativity na různých úrovních například formou: 

 Účasti žáků a studentů v odborných soutěžích a školních projektech zaměřených na podporu 

podnikavosti, iniciativy a kreativity 

 Organizování soutěží zaměřených na podporu podnikavosti, iniciativy a kreativity   

 



P-KAP

Obecná priorita A1: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a 
kreativitě u žáků a studentů středních a vyšších odborných škol 

Činnosti (aktivity) Střední školy ve Zlínském kraji 

A1.2.4.1  Účast žáků a studentů 
v odborných soutěžích 
zaměřených na podporu 
podnikavosti, iniciativy a 
kreativity 

13 

A1.2.4.2  Účast žáků a studentů ve 
školních projektech 
zaměřených na podporu 
podnikavosti, iniciativy a 
kreativity 

5 

A1.2.4.3  Organizace soutěží 
zaměřených na podporu 
podnikavosti, iniciativy a 
kreativity  

1 

CELKEM: 15 SŠ (35 %) 



P-KAP

Obecná priorita A1: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a 
kreativitě u žáků a studentů středních a vyšších odborných škol 

Obecný cíl A1.3: Vzdělávání pedagogů středních a vyšších odborných škol v oblasti výchovy 

k podnikavosti  

Dílčí cíl A1.3.1: Zajistit vzdělávání v oblasti výchovy k podnikavosti pedagogickým pracovníkům 

středních a vyšších odborných škol  

Kritérium splnění: Alespoň 30 % škol zajistí vzdělávání potřebných pedagogických pracovníků 

v oblasti výchovy k podnikavosti prostřednictvím: 

 Seznámení pracovníků vzdělávacích institucí zaměřených na vzdělávání pedagogických 

pracovníků s potřebou vytvoření vzdělávacích programů zaměřených na vzdělávání 

pedagogických pracovníků v oblasti výchovy k podnikavosti 

 Proškolení pedagogů na téma podnikavosti, iniciativy a kreativity  

 Vytvoření metodických materiálů zaměřených na výchovu k podnikavosti a jejich sdílení na 

krajském portálu Zkola.cz 

 



P-KAP

Obecná priorita A1: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a 
kreativitě u žáků a studentů středních a vyšších odborných škol 

Činnosti (aktivity) Střední školy ve Zlínském kraji 

A1.3.1.1  Tvorba vzdělávacích 
programů zaměřených na 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků v oblasti 
výchovy k podnikavosti 
vzdělávacími institucemi 

 

A1.3.1.2  Účast pedagogů na 
vzdělávání v oblasti 
podnikavosti, iniciativy a 
kreativity 

5 

A1.3.1.3  Tvorba metodických 
materiálů 
a jejich sdílení na 
krajském portálu Zkola.cz 
a na webových stránkách 
škol 

 

CELKEM: 5 SŠ (12 %) 



P-KAP

• 7 SŠ plánuje revidovat ŠVP
• 8 SŠ chce podporovat komunikační dovednosti, týmovou práci, projektové myšlení 

a měkké dovednosti žáků a studentů prostřednictvím založení studentské firmy 
(z toho polovina formou podílení se žáků na reálných zakázkách školy)

• 2 SŠ chtějí vybudovat nové pracoviště, místnost pro kreativní vyučování a vybavit 
ji vhodnými pomůckami)

Co jsme zjistili v ŠAP SŠ ve ZK



Děkuji za pozornost.




