
Rozvoj podnikavosti a iniciativy

Specifikace problému Závažnost
Popis cíle opatření – čeho 

chceme v rámci opatření v 

území dosáhnout

Návrhy aktivit
Zdroj/zdůvodnění 

výběru

Vazba na cíle 

MAP 
Silné str. Slabé str. Příležitost Hrozby

Rozvoj podnikavosti,inicativity 

a kreativity dětí a žáků
2

Zavedení podpůrných 

nástrojů pro aktivní 

zapojení žáků a rozvoj 

zejména praktických 

dovedností ve spolupráci s 

dalšími aktéry v regionu

Realizace podnikatelských kroužků, 

zřizování fiktivních firem, účast na akcích 

Junior Achievement nebo Podnikavá škola, 

projektové vyučování aj.

Chybí prostor pro 

rozvoj kreativity 

žáků v oblasti 

podnikavosti

Uplatnitelnost 

absolventů na 

trhu práce

Škola podporuje 

klíčové kompetence k 

rozvoji kreativity 

podle RVP.Školy 

rozvíjí FG žáků. Při 

vzdělávání nastaveno 

bezpečné prostředí. 

Nedostatek 

výukových 

materiálů 

Potřeba zařadit 

systematické 

vzdělávání k 

podnikavosti,inicia

tivě a kreativitě do 

RVP

Nedostatatek 

finančních prostředků

Rozvoj kompetencí pedag. 

pracovníků v oblasti výchovy k 

podnikavosti, kreativitě a 

iniciativě

1

Zvýšení didaktických 

kompetencí pedag. prac. v 

oblasti v oblasti 

podnikavosti, iniciativě a 

kreativitě

Workshopy odborníků z praxe přímo na 

školách a webináře, spolupráce s mentory 

neformálního vzdělávání

Nedostatečná 

kompetentnost 

pedagogů v oblasti 

výchovy k 

podnikavosti, 

kreativitě a 

iniciativě

Zvýšení 

kvalifikovanosti 

pedagogů 

Ochota učitelů 

vzdělávat se  v oblasti 

kompetencí výchovy k 

podnikavosti, 

iniciativě a kreativitě  

a využití v praxi 

Nedostatečné 

kompetence pedag. 

pracovníků k 

rozvoji 

podnikavosti, 

iniciativy a 

kreativity u žáků. 

Nedostupnost 

informačních a 

komunikačních 

technologií

Nedostatek 

příležitostí ke 

vzdělávání pedag. 

pracovníků v 

oblasti 

podnikavosti, 

iniciativě a 

kreativitě

Nedostatatek 

finančních prostředků 

pro realizaci 

vzdělávání mimo 

vlastní výuku

Rozvoj spolupráce s regionální 

podnikatelskou sférou
2

Nabídka spolupráce 

podnikatelské sféře na 

školních aktivitách při 

vzdělávání k  podnikavosti, 

iniciativě a kreativitě

Setkávání s inspirativními osobnostmi, 

regionálními podnikateli a odborníky z 

praxe

Nedostatečné 

propojení 

podnikatelské 

sféry v regionu se 

školami

Uplatnitelnost 

absolventů na 

trhu práce

Zájem škol o 

spolupráci s 

podnikatelskou sférou

Potřeba úprav ŠVP 

za účelem cílené 

výchovy  v oblasti  

výchovy k 

podnikavosti, 

iniciativě a 

kreativitě

Systémové 

možnosti 

spolupráce s 

regionálními 

podnikateli

Malý zájem 

zaměstnavatelů a 

podnikatelů o 

spolupráci se školami

Absence systematického 

karierového poradenství na 

školách

1
Zavedení funkce 

kar.poradce na školách

Koordinace činností a komunikace mezi 

institucemi zabezpečujícími 

kar.poradenství a školou, poradenství pro 

žáky a rodiče v obl. výběru povolání, 

metodické vedení a plánování činností 

spoj. s kar. poradenstvím ve škole 

Vých. poradce v 

současné době 

nemá dostatečný  

prostor a 

možnosti  pro 

komplexní kar. 

poradenství, 

přitom pro 

uplatnění 

absolventů je 

výběr SŠ klíčové

Uplatnitelnost 

absolventů na 

trhu práce

Komplexní 

poradenská činnost 

zaměřená na správný 

výběr školy/povolání

Nekompetentnost 

poradce, 

nedostatečná 

motivace poradce, 

nedostatečná 

časová kapacita, 

spolupráce s jinými 

poradenskými 

zařízeními

Možnost nastavení 

efektivního a 

komplexního 

poradenství na 

školách jako 

odpověď na 

požadavky trhu 

práce

Nedostatečné finanční 

zabezpečení 

poradenství,  

nedostatečné 

ohodnocení práce 

poradce

Nedostatečné financování 

procesu kar. poradenství  

(diagnostika, materiální 

zabezpečení a další 

vzdělávání)

2

Zlepšení financování 

komplexního procesu kar. 

poradenství

Zabezpečení kvalitní a včasné diagnostiky 

pro žáky (včetně žáku se spec. poruchami) 

pro vhodný výběr SŠ / povolání, 

vytvoření/inovace vzdělávacích a 

metodických materiálů pro oblast 

kariérového poradenství, zabezpečení 

dalšího vzdělávání kar. poradců

Nedostatečná/špa

tná diagnostika 

může vést k 

nevhodnému 

výběru 

školy/povolání a 

špatnému 

uplatnění na trhu 

práce

Uplatnitelnost 

absolventů na 

trhu práce

Zvýšená efektivita 

poradenství

Nedocenění 

procesu kar. 

poradenství pro 

výběr 

školy/povolání

Pozitivní rozvoj 

osobnosti žáka v 

budoucnosti, 

zvýšení motivace 

ke správnému 

výběru 

školy/povolání

Finanční zabezpečení 

diagnostiky a 

vzdělávání, změny v 

požadavcích trhu 

práce

Nedostatečné propojení kar. 

poradenství ZŠ se SŠ a  

podnikatelským prostředím v 

regionu

2

Zlepšení spolupráce  ZŠ  se 

SŠ, zaměstnavateli, firmami 

a podnikateli v regionu

Zvýšení účasti škol  v projektech 

zaměřených na rozvoj podnikání, zlepšení 

informovanosti všech zůčastněných stran o 

problematice

Nízký podíl škol v 

projektech 

zaměřených na 

rozvoj podnikání, 

zvýšení zájmu 

podnikatelů a 

zaměstnavatelů o 

spolupráci se 

školami

Uplatnitelnost 

absolventů na 

trhu práce

Zvýšení kompetencí 

žáků k podnikavosti, 

možnost rozvoje 

aktivit  mimo 

vyučování 

nápomocných k  

správnému výběru 

povolání

Nekompetentnost 

poradce, 

nedostatečná 

časová kapacita

Lepší 

informovanost a 

spolupráce všech 

zůčastněných 

stran vedoucí k 

lepšímu uplatnění 

absolventů a 

uspokojení 

požadavků trhu 

práce

Nedostatek financí na 

projekty, nezájem ze 

strany podnikatelů a 

firem a/nebo škol , 

nedostatek 

relevantních informací 

Návrh problémových oblastí a klíčových problémů SWOT analýza


