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PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A 
KREATIVITY 

 
Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření 

potřeb na školách pro jednotlivá klíčová témata. Konkrétní (kvantitativní) hodnoty byly tak stanoveny 

přiměřeně zaměření a obsahu dotčených dílčích cílů v návaznosti na činnosti, na kterých se školy 

aktivně podílí a rovněž v rámci současné úrovně a předpokládaného posunu pro dané klíčové téma. 

Úroveň Výchozí podíl Cílový podíl Předpokládaný posun 

Průměrná  24 % 43 % + 19 % 

Základní 45 % 51 % + 6 % 

Mírně pokročilá 38 % 50 % + 12 % 

Pokročilá 25 % 39 % + 14 % 

Nejvyšší 18 % 41 % + 23 % 

 

A. Potřeby s nejvyšší důležitostí  

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A 

KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL 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 
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Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

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

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem školy o 
vytvoření nové pozice   

SŠ, VOŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

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

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem 
pověřených pracovníků 
škol o vzdělávání, 
vhodná nabídka 
vzdělávacích programů 
DVPP, dostupnost 
potřebných finančních 
prostředků na zástupy 
učitelů 

SŠ, VOŠ  V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A1.1.1.3  Realizace spolupráce 
pověřených pracovníků škol 
se zaměstnavateli 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem 
zaměstnavatelů o 
spolupráci se školami  

SŠ, VOŠ, 
zaměstnavatelé a 
profesní sdružení 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

 

 

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 
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Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

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

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem škol 
vytvořit nové materiály, 
zájem škol využívat 
vytvořené výukové 
materiály  

SŠ, VOŠ, NNO, 
profesní sdružení, 
HK 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

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

Zájem školy realizovat 
projektové dny 
zaměřené na podporu 
podnikavosti, iniciativy a 
kreativity  

SŠ, VOŠ 31. 12. 2018 

A1.2.1.3  Realizace společných projektů 
škol s firmami 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem škol a 
firem spolupracovat na 
společných projektech 

SŠ, VOŠ, 
zaměstnavatelé, 
profesní sdružení, 
HK 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

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

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem škol o 
setkání s podnikateli a 
zájem podnikatelů o 
spolupráci se školami 

SŠ, VOŠ, 
zaměstnavatelé, 
profesní sdružení, 
podnikatelská 
centra, HK 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

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

Zájem škol, podnikatelů 
a zaměstnavatelů 

SŠ, VOŠ, firmy, 
podnikatelská 
centra, profesní 
sdružení, HK 

31. 12. 2018 

 

 

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 
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Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

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

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem 
pedagogů vzdělávat se 
v oblasti finanční 
gramotnosti, vhodná 
nabídka akcí DV a 
DVPP 

SŠ, VOŠ, 
vzdělávací instituce 
DV a DVPP  

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A1.2.2.2  Využívání již vytvořených 
výukových materiálů ve výuce 

Zájem škol o využívání 
vytvořených výukových 
materiálů 

SŠ, VOŠ 31. 12. 2018 

A1.2.2.3  Tvorba vlastních výukových 
programů 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem o tvorbu 
vlastních výukových 
materiálů v oblasti 
zvyšování finanční 
gramotnosti žáků a 
studentů 

SŠ, VOŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

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

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem škol o 
společné aktivity 
v oblasti výchovy 
k podnikavosti, 
organizování 
společných aktivit 
v oblasti výchovy 
k podnikavosti 
s ostatními školami 

SŠ, VOŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

 

 

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) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

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

Zájem ze strany žáků a 
studentů o zapojení do 
organizace školních 
akcí a projektů 

SŠ, VOŠ 31. 12. 2018 

A1.2.3.2  Založení tzv. fiktivní firmy Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem škol o 

SŠ a VOŠ, NNO, 
profesní sdružení, 
podnikatelská 
centra, HK 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
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založení tzv. fiktivní 
firmy 

na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A1.2.3.3  Založení studentské firmy Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem škol a 
studentů o založení 
studentské firmy 

SŠ a VOŠ, NNO, 
profesní sdružení, 
firmy, podnikatelská 
centra, HK 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

 

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   

Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

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

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem žáků a 
studentů o účast 
v odborných soutěžích, 
vyhlášení soutěží na 
podporu podnikavosti, 
iniciativy a kreativity 

SŠ, VOŠ, MŠMT, 
profesní sdružení, 
NNO, podnikatelská 
centra, HK 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
soutěží a 
dostupnosti  
finančních 
prostředků, 
v návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

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

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem žáků a 
studentů o účast ve 
školních projektech, 
vyhlášení školních 
projektů  

SŠ, VOŠ, profesní 
sdružení, NNO, 
podnikatelská 
centra, HK 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

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

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem cílových 
skupin a zapojených 
subjektů, navázání 
spolupráce s firmami a 
podnikatelskými centry  

SŠ, VOŠ, 
zaměstnavatelé, 
podnikatelská 
centra, NNO, 
profesní sdružení, 
HK 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 
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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 

Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

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

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem 
vzdělávacích institucí 
DV a DVPP o tvorbu 
vzdělávacích programů, 
vhodná nabídka akcí 
DV a DVPP 

vzdělávací instituce 
DV a DVPP 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

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

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem 
pedagogických 
pracovníků škol o 
vzdělávání, vhodná 
nabídka akcí DV a 
DVPP 

SŠ, VOŠ, 
vzdělávací instituce 
DV a DVPP 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

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

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem 
pedagogických 
pracovníků škol o 
tvorbu metodických 
materiálů  

SŠ, VOŠ, profesní 
sdružení 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 
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Obecná priorita A2: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A 

KREATIVITĚ U ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

 

Obecný cíl A2.1: Zvyšování obecných dovedností žáků 

 

Dílčí cíl A2.1.1:  Stimulovat žáky škol k zájmu o podnikání 

Kritérium splnění:  Alespoň 20 % základních škol podpoří zájem žáků o podnikání prostřednictvím 

alespoň jedné z těchto možností: 

 Vytvoření nebo využití stávajících výukových materiálů a pomůcek pro rozvíjení zájmů žáků 

základních škol o podnikání 

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

a kreativity do výuky  

 Rozvíjení kognitivních dovedností u žáků, vytvoření výukových materiálů pro rozvoj  

a posílení kognitivních dovedností a jejich začlenění do výuky 

 

Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

A2.1.1.1  Tvorba nebo využití 
stávajících výukových 
materiálů a pomůcek pro 
rozvíjení zájmu žáků o 
podnikání  

Odpovídající zaměření 
šablon, zájem o tvorbu 
výukových materiálů a 
pomůcek, zájem 
středních škol o 
spolupráci 

ZŠ, SŠ, NNO, 
podnikatelská 
centra, HK 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony; 
31. 12. 2018 
 

A2.1.1.2  Realizace projektových dnů Zájem o realizaci 
projektových dnů, 
zájem středních škol o 
spolupráci 

ZŠ, SŠ, NNO, 
podnikatelská 
centra, HK 

31. 12. 2018 

A2.1.1.3  Tvorba výukových materiálů 
pro rozvíjení a posílení 
kognitivních dovedností a 
jejich začlenění do výuky  

Odpovídající zaměření 
šablon, zájem o tvorbu 
výukových materiálů  

ZŠ, NNO, 
podnikatelská 
centra, HK 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony; 
31. 12. 2018 
 

 

Dílčí cíl A2.1.2:  Rozvíjet smysl pro podnikavost, iniciativu a kreativitu prostřednictvím soutěží 

Kritérium splnění: Žáci z 20 % 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 a iniciativy 

 Organizování soutěží zaměřených na podporu podnikavosti, iniciativy a kreativity   
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Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

A2.1.2.1  Účast žáků v odborných 
soutěžích zaměřených na 
podporu podnikavosti, 
iniciativy a kreativity 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem žáků o 
účast v odborných 
soutěžích, vyhlášení 
soutěží na podporu 
podnikavosti, iniciativy a 
kreativity 

ZŠ, MŠMT, profesní 
sdružení, HK 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
soutěží a 
dostupnosti  
finančních 
prostředků, 
v návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A2.1.2.2  Účast žáků ve školních 
projektech zaměřených na 
podporu podnikavosti, 
iniciativy a kreativity 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem žáků o 
účast ve školních 
projektech, vyhlášení 
školních projektů na 
podporu podnikavosti, 
iniciativy a kreativity 

ZŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A2.1.2.3  Organizace soutěží 
zaměřených na podporu 
podnikavosti, iniciativy a 
kreativity u žáků 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem cílových 
skupin o organizování 
soutěží, spolupráce 
s firmami a 
podnikatelskými centry  

ZŠ, firmy, 
podnikatelská 
centra, HK 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

 

 

Dílčí cíl A2.1.3:  Podpořit navázání a rozvíjení spolupráce základních škol se zaměstnavateli  

a podnikateli v kraji 

Kritérium splnění: Alespoň 20 % základních škol naváže a bude rozvíjet spolupráci se zaměstnavateli 

a podnikateli v kraji v oblasti podpory kompetencí k podnikavosti prostřednictvím: 

 Podporování společných projektů škol s firmami 

 Zapojení zaměstnavatelů a podnikatelů do výuky formou návštěv a přednášek  

 Organizování a uskutečňování exkurzí do firem  

Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

A2.1.3.1  Tvorba společných projektů 
škol a firem 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem škol a 
firem spolupracovat na 
společných projektech 

ZŠ, firmy, 
podnikatelská 
centra, profesní 
sdružení, NNO, HK 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 



NÁVRH ŘEŠENÍ KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU  

 
 

A2.1.3.2  Přednášky odborníků z praxe  Realizace projektů 
v rámci ESIF, zájem 
škol o návštěvy a 
přednášky podnikatelů, 
zájem podnikatelů o 
spolupráci se školami  

ZŠ, zaměstnavatelé 
a podnikatelé, 
podnikatelská 
centra, profesní 
sdružení, NNO, HK 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A2.1.3.3  Exkurze žáků ve firmách Zájem zapojených 
subjektů o exkurze 

ZŠ, firmy, 
podnikatelská 
centra, profesní 
sdružení, NNO, HK 

31. 12. 2018 

 

Obecný cíl A2.2: Vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti výchovy k podnikavosti  

 

Dílčí cíl A2.2.1: Zajistit vzdělávání v oblasti výchovy k podnikavosti pedagogickým pracovníkům 

základních škol  

Kritérium splnění: Alespoň 20 % základních škol zajistí vzdělávání potřebných pedagogických 

pracovníků v oblasti výchovy k podnikavosti například formou: 

 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 potřebných pedagogů základních škol na téma podnikavosti, iniciativy a kreativity 

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

      krajském portálu Zkola.cz 

Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

A2.2.1.1  Tvorba vzdělávacích 
programů zaměřených na 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků v oblasti výchovy 
k podnikavosti vzdělávacími 
institucemi 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, zájem 
vzdělávacích institucí 
DV a DVPP o tvorbu 
vzdělávacích programů, 
vhodná nabídka akcí 
DV a DVPP  

vzdělávací instituce 
DV a DVPP 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na projekty 
ESIF; 
31. 12. 2018 

A2.2.1.2  Účast pedagogů ZŠ na 
vzdělávání v oblasti 
podnikavosti, iniciativy a 
kreativity 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem 
pedagogických 
pracovníků škol o 
vzdělávání vhodná 
nabídka akcí DV a 
DVPP  

ZŠ a vzdělávací 
instituce DV a 
DVPP  

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 
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A2.2.1.3  Tvorba metodických materiálů 
a jejich sdílení na krajském 
portálu Zkola.cz a na 
webových stránkách škol 

Realizace projektů 
v rámci ESIF, 
odpovídající zaměření 
šablon, zájem 
pedagogických 
pracovníků škol o 
tvorbu metodických 
materiálů  

ZŠ, profesní 
sdružení 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

 

Dílčí cíl A2.2.2: Podporovat komunikační dovednosti, týmovou práci, projektové myšlení a měkké 

dovednosti žáků pedagogickými pracovníky základních škol 

Kritérium splnění: Alespoň 20 % škol uskuteční některou z následujících aktivit:                           

 Zapojení žáků do organizování školních akcí a projektů  

 Založení tzv. fiktivních nebo reálných žákovských firem 

Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

A2.2.2.1  Zapojení žáků do organizace 
školních akcí a projektů 

Zájem ze strany žáků o 
zapojení do organizace 
školních akcí a projektů 

ZŠ 31. 12. 2018 

A2.2.2.2  Založení tzv. fiktivní firmy Zájem škol o založení 
fiktivní firmy, využití 
nástrojů CEFIF nebo 
Junior Achievement a 
dalších  

ZŠ, NNO, profesní 
sdružení, 
podnikatelská 
centra, HK 

31. 12. 2018 

A2.2.2.3  Založení žákovské firmy Zájem škol o založení 
žákovské firmy 

ZŠ, NNO, profesní 
sdružení, 
podnikatelská 
centra, HK 

31. 12. 2018 

 

 

Obecná priorita A3: PODPORA KOMPETENCÍ K INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U 

DĚTÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH 

 

Obecný cíl A3.1: Rozvíjení iniciativy a kreativity u dětí 

 

Dílčí cíl A3.1.1:  Zařadit prvky výchovy k rozvoji iniciativy a kreativity do vzdělávání dětí 

Kritérium splnění: Alespoň 40 % mateřských škol vytvoří projekty pro rozvoj iniciativy a kreativity  

dětí, začlení je do svých školních vzdělávacích programů, využijí některé z uvedených možností: 

 Vytvoření projektů pro rozvoj kreativity dětí a jejich začlenění do vzdělávání dětí  

 Uspořádání výstav výtvarných prací dětí 

 Posilování spolupráce rodičů a školy formou tvořivých dílen  
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Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

A3.1.1.1 Tvorba projektů pro rozvoj 
kreativity dětí 

Zájem pedagogických 
pracovníků škol o 
tvorbu projektů pro 
rozvoj kreativity dětí 

MŠ 31. 12. 2018 

A3.1.1.2  Instalace výstavy výtvarných 
prací dětí 

Zájem o instalaci 
výstavy výtvarných 
prací dětí 

MŠ 31. 12. 2018 

A3.1.1.3 Realizace tvořivých dílen pro 
rodiče a děti z MŠ 

Zájem o realizaci 
tvořivých dílen pro 
rodiče a děti z MŠ 

MŠ 31. 12. 2018 

 

 

Dílčí cíl A3.1.2:  Vzdělávání pedagogů mateřských škol v oblasti výchovy k iniciativě a kreativitě 

Kritérium splnění: Pedagogové z 10 % mateřských škol absolvují vzdělávání v oblasti výchovy 

k iniciativě a kreativitě prostřednictvím: 

 Účasti na vzdělávacích akcích v oblasti výchovy k iniciativě a kreativitě 

 Využívání stávajících výukových materiálů nebo tvorba vlastních materiálů 

 Spolupráce v této oblasti s dalšími školami 

Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

A3.1.2.1  Účast pedagogů MŠ na 
vzdělávání v oblasti výchovy 
k iniciativě a kreativitě dětí 

Odpovídající zaměření 
šablon, zájem 
pedagogických 
pracovníků škol o 
vzdělávání, vhodná 
nabídka akcí DV a 
DVPP  

MŠ, vzdělávací 
instituce DV a 
DVPP 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony; 
31. 12. 2018 

A3.1.2.2  Využívání stávajících 
vzdělávacích materiálů 
v oblasti výchovy k iniciativě a 
kreativitě 

Zájem škol využívat 
vytvořené výukové 
materiály  

MŠ 31. 12. 2018 

A3.1.2.3  Tvorba vzdělávacích materiálů 
v oblasti výchovy k iniciativě a 
kreativitě 

Odpovídající zaměření 
šablon, zájem o tvorbu 
vzdělávacích materiálů  

MŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony; 
31. 12. 2018 

A3.1.2.4 Vzájemná spolupráce mezi 
mateřskými školami v oblasti 
výchovy k iniciativě a kreativitě 

Zájem o spolupráci 
mezi mateřskými 
školami v oblasti 
výchovy k iniciativě a 
kreativitě 

MŠ 31. 12. 2018 

 

 

 

 


