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Problém Příčina Cíl

Chybějící koncepce a jednotlivé 

výukové materiály pro tuto oblast

Tato problematika není systematicky 

řešena v jednotlivých koncepčních 

materiálech na národní úrovni a není 

tedy dostatečná motivace k vytváření 

výukových materiálů.

Podporovat spolupráci institucí 

zabývajících se rozvojem kompetencí k 

podnikavosti, iniciativě a kreativitě, v 

rámci pedagogických kabinetů řešit 

problematiku rozvoje v dané oblasti.

Nízká vzdělanost učitelů v této oblasti

Při přípravě budoucích pedagogů na 

VŠ není problematika podnikavosti 

součástí výuky. Jednou z dalších příčin 

je nezájem pedagogů o vzdělávání se v 

dané oblasti.

Nabídnout vzdělávání se v oblasti 

rozvoje kompetencí k podnikavosti, 

iniciativě a kreativitě. Podpořit 

spolupráci pedagogů napříč předměty a 

sdílení příkladů dobré praxe.
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Problém Příčina Cíl

Nedostatečné znalosti a využívání 

existujících programů na podporu 

podnikavosti

Školy nejsou dostatečně informovány o 

nabídce již existujících programů na 

podporu podnikavosti a v některých 

případech také nemají o toto téma 

zájem.

Zlepšit propagaci již existujících 

programů na podporu podnikavosti. 

Snaha o zatraktivnění tohoto tématu 

pro vyučující různých předmětů –

uvědomění si vazby na běžné životní 

situace.

Výchova k podnikavosti není prioritou 

školy Toto téma není systematicky řešeno ve 

vzdělávacích dokumentech pro školy.

Poukázat na důležitost rozvoje těchto 

kompetencí u žáků tak, aby se téma 

stalo pro pedagogy zajímavějším a byl 

na něj kladen větší důraz.
Malá motivace k zintenzivnění výuky k 

podnikání
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Problém Příčina Cíl

Problém uplatnění absolventů na trhu 

práce

V současné ekonomické situaci tento 

problém není aktuální, ale u 

současných žáků ZŠ a SŠ by opět v 

budoucnu problémem mohl být.

Motivovat pedagogy, aby se touto 

problematikou zabývali a podporovali u 

žáků rozvoj kompetencí k podnikavosti, 

iniciativě a kreativitě.

Chybějící finance na zajištění aktivit 

rozvíjejících tuto oblast

Školy nedokážou efektivně využít 

pomůcky, které již mají. Nepovažují toto 

téma za svou prioritu, proto finanční 

prostředky investují jiným směrem. 

Nevyužívání dostupných prostředků na 

zajištění aktivit pro rozvoj kompetencí k 

podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

(např. ze Šablon II atd.)

Pomoc školám při efektivním čerpání 

finančních prostředků z dostupných 

zdrojů a také při vhodném využívání 

stávajícího vybavení školy.
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• Hlavní zdroje a východiska

• Struktura 
• Potřeby s nejvyšší důležitostí

• Potřeby se střední důležitostí

• Potřeby s nižší důležitostí

• Posouzení důležitosti potřeb vymezených v územní analýze

• Analýza potřeb škol

• Spojení potřeb z obou analýz

• Zařazení potřeb do prioritních skupin
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PRIORITIZACE 
POTŘEB

ANALÝZA POTŘEB KAP II.

- Souhrn problémových 
oblastí  PROBLÉM-PŘÍČINA-

CÍL

- Priority kraje definované               
ve strategických 
dokumentech

EVALUACE KAP I.

- Kritéria splnění dílčích cílů

- Naplnění konkrétních 
činností 

ANALÝZA POTŘEB ŠKOL -
DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

P-KAP NA ŠKOLÁCH 2018

- Realizované činnosti škol 
- Potřebná opatření škol 

- Souhrnná data úrovně škol              
v klíčových tématech

ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY 2

- Průniky úkolů ŠAP s 
činnostmi KAP v klíčových 

tématech
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7


