
Ing. Jakub Křižka
+420 739 573 555

krizka@ipodnikatel.cz

Čím vám můžeme pomoci 
při rozvoji podnikavosti u dětí?

mailto:krizka@ipodnikatel.cz


WWW.IPODNIKATEL.CZ - CO TO JE? 

Webový portál zaměřený na problematiku 
podnikání 

Články, videa, e-learningové kurzy, aplikace, 
e-booky s návody

http://www.ipodnikatel.cz/


K ČEMU SE VÁM MŮŽE HODIT? 

Zdroj informací pro vaše přípravy na výuku 

Užitečné informace pro studenty

Pomůcky pro obohacení výuky



MŮJ PODNIKATELSKÝ PLÁN 

Aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu

Modeluje ekonomiku prvního roku podnikání

Praktický výstup pro studenty



FILM STATEK 

Hodinový film o jednom podnikatelském snu 

Včetně doprovodné metodiky a pracovních listů 

https://vimeo.com/103511911
https://vimeo.com/103511911


VZDĚLÁVACÍ VIDEA 

Krátké videospoty s doprovodnými e-booky

Základní otázky, nad kterými by se měl 
zamyslet každý začínající podnikatel

Oživení výuky

https://vimeo.com/103511911
https://vimeo.com/103511911


NABÍDKA PRO ŠKOLY 

Licence pro aplikaci Můj podnikatelský plán
Cena: 2 000 Kč/školní rok

V rámci licence je zahrnuto neomezené  využívaní aplikace Můj podnikatelský 
plán pro potřeby školy, jejích studentů a pedagogů v rámci 1 školního roku.

Licence k videím
Cena: 1 000 Kč/školní rok

V rámci licence je zahrnuto neomezené  využívaní všech videí a filmů z 
produkce www.ipodnikatel.cz pro potřeby školy v rámci 1 školního roku.

Tajné heslo pro 50% slevu (platné do 5. 5. 2017): Konference



KDE SE TO VŠECHNO DÁ SEHNAT?

Na portálu: www.ipodnikatel.cz
(v záložce „Pro školy“)

Nebo na mé e-mailové adrese krizka@ipodnikatel.cz

http://www.ipodnikatel.cz/
mailto:krizka@ipodnikatel.cz


E-magazín ze světa freelancingu, start-upů
a podnikání (www.startingup.cz) 

Spousta inspirace, návodů, příběhů, rozhovorů 
z reálného „byznys“ světa

CO TO JE? 

http://www.startingup.cz/


NABÍDKA PRO ŠKOLY 

Klasické předplatné pro pedagogy (242 Kč/ročník)

Licence pro školu 1 000 Kč/ročník
(v rámci licence je zahrnuto předplatné pro neomezený počet 
studentů a pedagogů z dané školy)



KDE SE DÁ LICENCE KOUPIT?

Na webu e-magu: www.startingup.cz

Nebo na mé e-mailové adrese 
krizka@ipodnikatel.cz

http://www.startingup.cz/
mailto:krizka@ipodnikatel.cz


ABY TOHO NEBYLO MÁLO …

Workshop: CANVAS – první krok na mojí byznys cestě
Workshop, kde studenty naučíme sestavit jejich vlastní CANVAS

Zážitková hra Dárce
4 hodinová hra zaměřená na rozvoj měkkých dovedností u studentů SŠ

Více informací získáte na e-mailové adrese: krizka@ipodnikatel.cz

mailto:krizka@ipodnikatel.cz


LOVCI 
PODNIKAVÝCH

DUCHŮ

PŘEDSTAVENÍ 
PROGRAMU 
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Tel.: +420 739 573 555

E-mail: krizka@podnikavyduch.cz

Jakub Křižka



CO TO JE?

Vzdělávací zážitková hra…

pro děti od 9 let …

zaměřená na rozvoj 
klíčových kompetencí.



LOVCI PODNIKAVÝCH DUCHŮ

= Zážitky, dobrodružství

= Hra, zábava, poučení

= Noví kamarádi, parta



SNAŽÍME SE, ABY DĚTI MĚLY ...

Oči, které si všímají příležitostí

Chytrou hlavu plnou nápadů

Trpělivé uši, které umí naslouchat

Zvídavá ústa, která se nebojí zeptat

Srdce plné víry ve vlastní schopnosti

Šikovné ruce, které umí pracovat

Kolena, která se neroztřesou 
před žádnou výzvou

Nohy, které překročí každou překážku



MÁME NA TO PŘÍBĚH ...



… A VÝUKOVÉ MATERIÁLY

Almanach Pána/Paní hry

Zvukové nahrávky

Pomůcky



ALMANACH PÁNA HRY 

Scénáře lekce

= příběh

= návod 

= pravidla her

= reflexe



Komun

SEZNAMTE SE PROSÍM ...

Asertina Ema Týma Flexa

Řeša Krea Sevěd Obdo D. T.



ZVUKOVÉ NAHRÁVKY 

Pro správnou 
atmosféru při hře



POMŮCKY

Skládačky

Šifry, rébusy

Kartičky pro hru

Pracovní listy



WEBOVÉ STRÁNKY 

www.podnikavyduch.cz

Informace pro lektory

Sekce pro děti

Výsledky Velké hry 



JAK FUNGUJE HRA

Velká hra

Tým

Kešenky

Funkce a hodnosti



PÁR NAŠICH ČÍSEL

2 roky vývoje

4,5 roku provozu

Více než 500 dětí 



JAK TO FUNGUJE?

KROUŽEK ORGANIZOVANÝ PEDAGOGEM

Od dětí vybíráme školné, z něj se pak hradí odměna pedagogovi 
a nájem škole.

KROUŽEK ORGANIZOVANÝ ŠKOLOU

Škola si kupuje roční licenci, sama si pak zajišťuje 
organizaci a vedení kroužku.



VARIANTY ROČNÍ LICENCE PRO ŠKOLU

EKONOMICKÁ STANDARDNÍ PLNÝ SERVIS

Zdroje aktuálních metodik 

pro tisk

Zdroje aktuálních metodik 

pro tisk

Vytištěná sada aktuálních 

metodik

+ jejich zdroje pro případný dotisk

Zdroje pomůcek 

pro tisk

Zdroje pomůcek pro tisk + 

Zapůjčení KOMPLETNÍ SADY 

pomůcek pro 15 dětí

(každá další sada + 3 000 Kč)

Zdroje pomůcek pro tisk + 

Zapůjčení KOMPLETNÍ SADY 

pomůcek pro 15 dětí

(každá další sada + 3 000 Kč)

Audionahrávky 

a doprovodné prezentace 

pro hru

Audionahrávky 

a doprovodné prezentace 

pro hru

Audionahrávky 

a doprovodné prezentace 

pro hru

Zapojení všech dětí 

do celoroční soutěže

Zapojení všech dětí 

do celoroční soutěže

Zapojení všech dětí 

do celoroční soutěže

Metodická podpora Metodická podpora Metodická podpora

Cena: 4 500 Kč/ročník hry Cena: 7 500 Kč/ročník hry Cena: 10 500 Kč/ročník hry



KDE SE TO DÁ KOUPIT?

WWW.PODNIKAVYDUCH.CZ

Objednávkový formulář v sekci pro pedagogy.

KRIZKA@PODNIKAVYDUCH.CZ 

Stačí napsat e-mail, ozveme se vám zpátky.



ZEPTEJTE SE NA VŠECHNO, 
CO VÁS ZAJÍMÁ



POJĎTE S NÁMI UČIT DĚTI
SAHAT PO HVĚZDÁCH!

www.podnikavyduch.cz


