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Tato klíčová aktivita byla zvolena především s ohledem na zaměření nástavbového studia 
Podnikání a dále s ohledem na aktuální ekonomickou a společenskou situaci v ČR. Během 
svého studia získají žáci SOŠ stavební a SOU stavební mnoho teoretických znalostí z odborných 
předmětů, ale i ze všeobecných předmětů různých oblastí ovlivňujících podnikání a 
podnikatelské prostředí. Předpokládá se, že se bude mnoho žáků po ukončení studia na SOŠ 
stavební a SOU stavebním věnovat svému vlastnímu podnikání.  
 

Co nabídl školní rok 2018/2019? 
 
V rámci aktivity KA4 byly realizovány 2 volnočasové kroužky „Nebojím se podnikat“. V nich si 
žáci si prohloubili teoretické znalosti týkající se založení a chodu vlastní firmy získané během 
školní výuky.  
Žáci byli seznamováni se situacemi, které mohou nastat při zakládání a vedení firmy, byli 
motivováni k realizaci vlastních nápadů, diskutovali a hledali možné postupy pro řešení 
běžných situací spojených s vedením vlastního podniku / živnosti.  
Kroužek navazuje na znalosti žáků získané v předmětech ekonomie, účetnictví, management. 
Aktivity v kroužku si kladou za cíl u žáků odstranit případné bariéry či obavy z vlastního 
podnikání a zároveň rozšířit možnosti jejich uplatnění ve firmách po ukončení studia.  
V rámci aktivity byly zařazeny i odborné exkurze: finanční úřad, živnostenský úřad, úřad práce 
apod. Byly zakoupeny učebnice, sbírky příkladů pro účetnictví a další knihy vhodné k rozvoji 
kompetencí žáků. Dále byly uspořádány přednášky odborníka z praxe, který se žáky diskutoval 
o aktuální ekonomické situaci, legislativních úpravách a dopadech jejich rozhodnutí na průběh 
vlastního podnikání.  
 
Co bude dál? 
 
Ve školním roce 2019/2020 budou také realizovány 2 volnočasové kroužky „Nebojím se 
podnikat“. Cílem je opět zvyšování klíčových kompetencí žáků – kompetence komunikativní, 
kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální.  
Opět je plánováno uspořádání exkurzí a přednášek, navíc bude v rámci aktivity pořízen účetní 
program POHODA, ve kterém se budou žáci učit pracovat. Pedagogové se zúčastní odborného 
školení v práci s účetním programem. V této aktivitě budou žáci využívat notebooky (mobilní 
ICT zařízení), které byly zakoupené v rámci realizace projektu (v rámci aktivity č. 2 Podpora ICT 
kompetencí). 
 



 
 

 
 

 

 

 


