Zápis ze setkání tematické skupiny
Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
(vč. environmentálního vzdělávání)
Datum

:

21. 02. 2018

Čas

:

13:30 – 15:30

Místo jednání :

KrÚ JMK, Brno, Cejl 73, místnost 120

Účastníci

:

RNDr. Zouharová Dáša, Mgr. Petrovičová, Iva, Mgr. Šrom Martin, Mgr.
Nedělová Radka, Mgr. Bednaříková Hana, Mgr. Danuše Kotolanová; Mgr.
Seman Pavol, RNDr. Trávníček Jan, Mgr. Osvald Lukáš, Ing. Retek René, Ing.
Zapletalová Pavla, RNDr. Krmíček Vojtěch PhD.

Omluveni

:

Mgr. Burešová Michaela, Mgr. Hana Korvasová, Mgr. Sedláková Marie, Ing.
Schmiedová Sylvie;

Hosté:

:

partneři, či zástupci škol a organizací podílejících se na realizaci projektu
KaPoDaV - seznam viz prezenční listina

Program jednání:
1) Aktuální informace:
 realizace 2. klíčové aktivity projektu KaPoDaV – Podnikavostí k udržitelnému rozvoji JMK
 spolupracující školy
 Regionální rada podnikavosti aj.
2) Podnikavost v Dánsku - zkušenosti Ivany Chlubné a Vojtěcha Krmíčka, Jihomoravské inovační
centrum
3) Profesní orientace žáků v JMK, výsledky šetření – Hana Slobodníková
4) Kap I v roce 2017 – naplňování priorit pro rozvoj PIK
5) Plán činnosti TS PKPIK na rok 2018 – s výhledem do roku 2019
6) Závěrečná diskuze

1) Aktuální informace:
Úvod k setkání:
- Přehled aktuálního dění kolem projektu
- Co se od skupiny očekává a co bude potřeba udělat v období 2018/2019
- Představení hostů setkání
- Poděkování Martinu Šromovi za přetavení vizí do skutečného projektu
Přehled složení členů TS

-

Zůstávají všichni kromě pana Brzobohatého (pouze pozvánky), nový člen pan Krmíček
z JICu,
- Spolupracují: Kateřina Lichtenberková – Národní ustav pro vzdělávání, Radoslav Režňák –
místní garant, Kateřina Borovinová – koordinace P-koordinátora, Kristýna Dvořáčková –
administrativní podpora
Aktuální informace k výběru spolupracujících škol
- Propagace projektu na školách - 153 oslovených osob, 14. 2. nabídka konzultace,
přihlásilo se 50 škol, vyhodnocení během následujícího týdne, v březnu podepsání dohod
a reakce na potřeby přihlášených škol - příprava programu studií na míru školám
- P-portál se připravuje, pod programem Polygram
Regionální rada podnikavosti
- 26. 2. platforma, která vytváří síť - „pavučina“, zajištění toho, aby o sobě lidé navzájem
věděli, zahrnuty i organizace mimo krajskou síť
- TS PIK – priority (obrázek níže), téměř 2 roky práce, projekt ovlivňuje – 6 lokálních lídrů,
45-60 dalších spolupracujících škol, s prioritami se propojuje JIC plus YCH plus Lipka, NÚV
– zastřešuje SŠ (Lenka Řeháková), KJMK - EU (Radka Svobodová), napojení na PdF MU,
DUHA
- Momentálně se zjišťuje, jak se dotýkají tohoto tématu na VUT? Sociální podnikání? Další?

-

Do Regionální rady podnikavosti mohou vstoupit i účastníci TS PIK
Výzva ke členům TS PIK – ke sdílení typů na organizaci/lektory pro vzdělávání k
Podnikavosti
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RRP funguje obousměrně – na konci projektu bude navržený jakýsi „mustr“ - návrh
obsahu DVPP, obsahu vzdělávání (profil absolventa), metod a forem výuky, který by se
měl „doporučit ředitelům škol (navrhujeme, věnujte pozornost,…), jakýsi „metodický
pokyn pro ředitele“. Podobná instituce teď pro toto téma neexistuje, mělo by se jednat o
nejkompetentnější skupinu odborníků

2) Podnikavost v Dánsku - Ivana Chlubná, JIC (prezentace v příloze)
- Tým podpory podnikavosti z JIC se v listopadu 2017 vydal pro inspiraci za hranice našeho
regionu i naší země, do míst, kde bychom podnikavost ve školách čekali na té nejvyšší
úrovni - do Dánska. Know-how čerpali zástupci JIC u kolegů z Dánské nadace pro podporu
podnikání i u učitelů z kodaňských středních škol. Podělí se s námi o získané informace a
inspiraci, jak podporovat podnikavost u mladé generace skrze celostátní strategii i
konkrétní aktivity ve výuce
- S podporou podnikavosti začal JIC v loňském roce
- Motem bylo podívat se do regionů, kde podpora podnikavosti je implementována do
školního vzdělávání – Dánsko
- Dánsko 2010 – rozsáhlá implementace nové strategie podpory podnikavosti ve
vzdělávání na ZŠ, SŠ i VŠ, implementace podnikavosti „from ABC do PhD.“
- Reálné přínosy – ověřování probíhá přímo v praxi (u ředitelů, ti poskytují zpětné vazby)
- Nová strategie zvyšuje touhu žáků k podnikavosti – touhu stát se podnikatelem,
inovátorem, dobrým zaměstnancem
- Široká metodika: na základě zkušeností a dat vytipovali 4 podnikavé rozměry zakotvené
v osnovách vzdělávacích institucí – Action, Attitude, Outwards orientation, Creativity –
implementace do všech aktivit a výukových procesů
- Kreativita (experiment) – znalost (představivost, tvořivost, znalost procesů) – dovednost
- Dánská nadace pro podporu podnikavosti: v Dánsku již 25 let, vše na základě dat a praxe
(zpětná vazba od učitelů ze škol – aktualizace metodik), celoplošná podpora na všech
úrovních vzdělávání, nejvíce aktivit na SŠ, především práce s učiteli, zřízená pozice
regionálního koordinátora pro podnikavost ve výuce, trénink a networking učitelů
(vzájemný dialog, každý měsíc), ne všichni učitelé jsou podnikavý – ale snaha o neustálý
dialog, podoba s aktivitami plánované v rámci KaPoDaVu
- Další aktivity - udělování tzv. Micro granty (ročně 250 žádostí), většinou se jedná o
podnikatelský nápad – zhruba kolem 50 nápadů se většinou ujme a později zaměstnává
lidí, každoroční veletrh – až 6 tis. účastníků
- Niels Brock Kodaň – SŠ zaměřená na ekonomii a management, 2 koordinátoři pro
podnikavost a inovaci ve výuce, Innovation Academy - roční program, 300 studentů - než
studenta přijmou, nejdříve zjišťují vstupní znalosti/motivaci studentů
- Generation Turbo – organizace, kreativní platforma pro středoškoláky z kodaňského
regionu, pro motivované/nadané/talentované studenty, placená - stipendium platí
škola, ta si vytipuje šikovné studenty a následně je vyšle
- Všechny tyto organizace o sobě navzájem vědí
- Co je hlavní cíl a co je žene dál: Šťastní a motivovaní studenti
Diskuze:
- Další plánovanou zemí pro získání zkušeností by mělo být Rakousko
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JMK se přihlásilo do výzvy evropského projektu na podporu podnikavost mladých, 7
partnerů z různých regionů (sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe), koncepce na
KaPoDav
Jak celý proces v Dánsku funguje: existuje nápad (např. chytré hodinky), studenti
dostanou materiál a zkusí si je vyrobit, následně si produkt zkusí prodat (umět realizovat
nápady)
Důležitost věnovat se i netalentovaným/nemotivovaným, např. Generation Turbo
podporuje studenty i z periferiích
Jaká je statistika? – 50% studentů se během výuky potká s rozvojem podnikavosti a
vyzkouší si ji, měření dopadů je složité

Kontakt: Ivana Chlubná - chlubna@jic.cz
3) Profesní orientace žáků v JMK, výsledky šetření – Hana Slobodníková (prezentace v příloze)
- Průzkum v rámci realizačního týmu KAP
- Výzkum vývoje profesní orientace žáků SŠ v JMK – seznámení s výsledky/výstupy
- Osloveny poslední ročníky SŠ – 6007 odpovědí z 200 škol (60% žáků posledních ročníků)
Získáno velké množství dat, interpretace už je horší
Souhrn hlavních zjištění:
- Nejvíce preferovaná povolání z oblasti techniky, průmyslu
- Z toho u gymnazistů – lékař, u odborných oborů s maturitní zkouškou - programátor,
s výučním listem - automechanik
- Kvalifikační úroveň VŠ Mgr.
- 2/3 předpokládají, že nebudou mít problém si najít práci
- Volbu povolání a dalšího studia minimálně ovlivňuje to, co dělají rodiče
- Výše očekávaného výdělku – hrubá mzda po roce praxe kolem 33 tis., gymnazisté 34 tis,
muži očekávají větší příjmy než ženy
- ¾ chce dále studovat
- Nadpoloviční většina chce studovat v kraji nebo v blízkosti bydliště
- Více než ¼ respondentů zvažuje podnikání
- Preference místa výkonu práce k dostupnosti bydliště, čím nižší vzdělání tím méně chtějí
dojíždět
- 1/3 by šla na jiný obor, 1/6 na stejný obor, ale na jinou školu
- Žáci jsou především nespokojeni s přístupem a výukovými metodami učitelů, a dále
s obsahem a formou výuky
- Index profesní vyhraněnost – 70,3
Diskuze:
- Osloveny všechny SŠ v kraji, některé byly vstřícné (některé ne)
- Mnoho vysokoškolských studentů si myslí, že po roce/dvou budou na manažerských
pozicích
- Důležitost couchingu a monitoringu – již od ZŠ

4. -5.) Kap I v roce 2017 – naplňování priorit pro rozvoj PIK
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Plán činnosti TS PKPIK na rok 2018, s výhledem do roku 2019 KAP
Na konci roku dojde k vyhodnocení toho, co se povedlo v prvního KAPu
Účastnící TS mohou přijít s novým nápadem, co by se ještě mohlo zrealizovat v roce 2018
či s výhledem do 2020 – Dáša Zouharová

Návrhy šablon
- Připravují se šablony pro SŠ
- Sepisování podnětů, připomínek, změn
- Prostor pro podněty
- Vzkaz pro tvůrce šablon:
 Finance na plat/odměnu odborníka z praxe do výuky/k závěrečným zkouškám, max.
počet hodin – variabilní počet hodin
 Podpora koordinování inovací ve výuce, plus CLIL
 Podpora vzdělávání pedagogů v inovativních přístupech výuky (digitální výuka)
 V šablonách chybí tvorba výukových materiálů
 Podpořit vzdělávání pedagogů ke coachingu a mentoringu
 2E
 Podpora DVPP v oblasti mentoringu, coachingu a rozvoje emoční inteligence
 Podpora DVPP „prevence syndromu vyhoření“
 V 1. bodě - personální podpora – vytvořit roli koordinátora pro spolupráci s okolím spojit body 6. a 10.
 Podpora DVPP ve finanční gramotnosti
 Podpořit DVPP v mediální gramotnosti a kritickému přístupu k informacím
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6.)
-

Závěrečná diskuze
Podněty pro tvůrce šablon (lze zaslat Dáši na email)
Co by účastníky TS zajímalo v roce 2018 – čemu se chtějí věnovat - Dáša
Plánované další tři schůzky – jedna do prázdnin, dvě po prázdninách

Termín další schůzky bude upřesněn, pozvánky budou členům včas zaslány.
Přílohy:
1. Úpravy návrhu „šablon“ - předány Lence Řehákové 23. 2. 2018 pro NÚV
2. Prezentace: Profesní orientace žáků v JMK, výsledky šetření – Hana Slobodníková
3. Prezentace: Podnikavost v Dánsku - zkušenosti Ivany Chlubné a Vojtěcha Krmíčka,
Jihomoravské inovační centrum

V Brně 21. 02. 2018
Zapsala Kristýna Dvořáčková
Přílohy doplnila Dáša Zouharová, metodička TS PIK
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