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Personální obsazení pracovní skupiny

Petr Kantor Vedoucí
Asociace středoškolských klubů, 

Mládežnická rada Karviná

Jana Brožková Člen ZŠ a MŠ Dětmarovice

Pavlína Mojová Člen ZŠ Majakovského

Milan Kasl Člen
Okresní hospodářská komora 

Karviná

Petra Krejčí Lektor/metodik Slezská univerzita v Opavě



Počet zrealizovaných jednání

1. 5.11. 2018 – seznámení s novými členy PS, práce na tématech programu „Školní 
kluby podnikavosti“

2. 26.11. 2018 – detailnější rozbor existujících metodických materiálů k podpoře 
programu „Školní kluby podnikavosti“

3. 17.12. 2018 – setkání s potencionálními lektory programu „Školní kluby 
podnikavosti“



Školní kluby podnikavosti 
Aktivitu garantuje Petr Kantor z Asociace středoškolských klubů České republiky z.s.

O čem to je:
Tvorba a ověření kroužku Školní klub podnikavosti vedoucí k podnícení zájmu o podnikavost a rozvoj 
podnikavosti žáků 2. stupně ZŠ.

Fakta:
Začínáme 1.2.2019 – pilotáž projektu 16 setkání.
Každé setkání 2 hodiny. 1x týdně.
Minimální počet účastníků klubu je 4 lidi. do 10-ti.
Cílová skupina 6.-9. třída.

Jak to bude probíhat:
Jeden kroužek na jedné škole se bude konat jednou týdně po vyučování jako volnočasová aktivita.
Celkem 32 setkání po 2 hodinách.
Počet dětí na jednom kroužku bude minimálně 4 max. do 10-ti.
Lektor bude mít k dispozici pedagoga z místní školy.
Je možné že kromě hlavního lektora může do školního klubu podnikavosti docházet i specialista 
(podnikatel nebo napříkald kariérový poradce).



Vytvoření databáze firem přátelských školám

Aktivitu garantuje Milan Kasl z Okresní hospodářské komory Karviná

Oslovení místních zaměstnavatelů bez rozdílu velikosti podniku za účelem zmapování jejich postoje a
přístupů ke spolupráci se školami v území.

Vytvoření online databáze tzv. school friendly firem v rámci webového portálu projektu, které jsou ochotné s
místními školami spolupracovat, např. umožnit exkurzi ve svých prostorách, představit dětem a žákům
konkrétní profese, poskytnout pomůcky a materiály k výuce polytechniky, spolupracovat na zájmových
aktivitách či soutěžích aj.



Vzdělávání kariérové poradenství

Aktivitu garantuje Pavlína Mojová ze ZŠ Majakovského

Systematické a odborné vzdělávání pedagogických pracovníků s konkrétním výstupem směrem ke
kariérovému poradenství

Proškolení pedagogických pracovníků ZŠ v oblastech rozvoje podnikavosti a kariérového poradenství, tzv.
výchova kariérových poradců. Navázání aktivní spolupráce s Krajskou sítí center kariérového poradenství.


