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Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha 

podnikání ve společnosti

Podnikání vytváří pracovní místa a je generátorem rozvoje. Stále více se ukazuje, 

že to nejsou velké podniky, které vytvářejí většinu pracovních míst, ale podniky  

střední a malé.

 Malé a střední podniky v ČR se podílí na celkové zaměstnanosti 90% a vytváří 

2 448 000 pracovních míst !

 Malé a střední podniky v ČR produkují 55 % daní !

 Malé a střední podniky jsou tedy největším tvůrcem pracovních míst v ČR ale i 

v celé Evropě.

Proto je důležité výchova k podnikavosti ! Což ovšem  znamená vytvořit takové 

vzdělávací prostředí, ve kterém studenti mohou samostatně řešit úkoly, přičemž 

dobrovolně podstupují únosné riziko a nejistotu ohledně konečných výsledků a 

zároveň obdrží ocenění za jejich úspěšné vyřešení. 



Cílem projektu Business Games je zvýšit podnikatelské kompetence žáků v primárním vzdělávání.
Jak definujeme podnikatelské kompetence a podnikání obecně ?

Podnikání je především způsob myšlení. Zahrnuje motivaci a schopnost

jedince buď samostatně nebo v rámci organizace rozpoznat příležitosti a

sledovat je s cílem vytvořit něco nového nebo dosáhnout hospodářského

úspěchu.

Ve věku 31 let se tak stal v americké historii nejmladším  

miliardářem, který si své jmění vytvořil sám.

"Náš úspěch už od samého začátku spočíval v partnerské spolupráci."

Stručné představení projektu - obecná 

východiska



Podnikání jako faktor společenského 

rozvoje, úloha podnikání ve společnosti

Anita Roddick, zakladatelka společnosti The Body Shop

Nikdo nemluví o podnikání jako o snaze o přežití, ale tohle je přesně, co to je 

a co pečuje o kreativní myšlení. Vedení mého prvního obchodu mě naučilo, že 

byznys není finanční věda; je to o obchodování: nákup a prodej. 

Donald Trump, magnát v zábavním průmyslu a v obchodu s 

nemovitostmi

Ze svých zkušeností jsem se několik věcí naučil. První z nich je naslouchat 

vlastnímu přesvědčení nehledě na to, jak dobře něco zní na papíře. Druhá je, 

že je obecně lepší, když se držíš toho, co už znáš. A ta třetí je, že občas jsou 

nejlepší ty investice, které neuděláš.
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Projekt se realizuje v partnerství 6 středních škol a 2 škol základních v Ústeckém kraji

Lead partnerem celého projektu je Rekvalifikační a informační centrum Most

Participujícími organizacemi jsou :

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání Most

Střední škola technická Most Velebudice

Střední škola energetická a stavební Chomutov

Soukromá podřipská střední odborná škola Roudnice nad Labem

Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf

Střední škola Educhem

Statutární město Most

Soukromá sportovní základní škola Litvínov

15.základní škola Most

Vesuv o.s.

Projekt je plánován na 24 měsíců ( 1.8.2008-31.7.2010)

Stručné představení projektu - obecná východiska



Vytvoření komplexního informačního portálu www.business.games.cz

Klíčové aktivity projektu - výběr



Vytvoření balíčku poradenských programů pro žáky v primárním vzdělávání podporující jejich

podnikatelské kompetence

Metodika programu Business Games I – pro žáky základních škol

Pracovní sešity Business Games I – pro žáky základních škol

Metodika programu Business Games II – pro žáky středních škol

Pracovní sešity Business Games II – pro žáky středních škol

Klíčové aktivity projektu - výběr



 Realizace cyklu zahraničních workshopů k implementaci přenosu inovací ve zvolené

problematice do českého národního prostředí a Ústeckého kraje.

První pracovní workshop proběhl v květnu 2009 na Maltě. Účastnili se ho pedagogičtí

pracovníci zapojených škol a přivezli si spoustu nových poznatků o podpoře podnikatelských

kompetencí v zahraničí.

Klíčové aktivity projektu - výběr



 Realizace zahraničních soutěží pro žáky středních škol Business Weeks

V září 2009 proběhly dvě mezinárodní soutěže žáků zapojených středních škol a to v

Holandsku a na Maltě.Přínos těchto mezinárodních soutěží shrnou jejich účastníci v navazujících

prezentacích.

Klíčové aktivity projektu - výběr



Děkuji za pozornost

Ing.Dagmar Prošková

manažer projektu

proskova@ric-most.cz


