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InnoSchool – Mapování vzdělávacích potřeb zapojených regionů 

 

Náš projekt si klade za cíl vyvinout vysoce inovativní vzdělávací systém 

(InnoSchool), který bude atraktivní pro studenty středních škol, bude mít vliv na 

vzdělávací osnovy a tím posílí společenský podnikatelský duch v dunajském regionu. 

Pro dosažení těchto požadavků musí být nový vzdělávací systém postaven na 

intenzivním výzkumu a důkazech. S ohledem na to v průběhu zahájení projektu (říjen - 

prosinec 2018) provedli partneři InnoSchool regionální průzkumy zaměřené na 

zmapování územně vzdělávacích rámců, pod úzkou koordinací Vídeňské rady pro 

vzdělávání, Partnera projektu evropského úřadu. 

Mapování vzdělávacích rámců umožňuje projektovému týmu pochopit klíčové 

aspekty, vzdělávací kontexty a obsah ovlivňující definici konceptu vzdělávacího systému 

InnoSchool (ILS). To usnadňuje shromažďování významných územních informací 

důležitých pro proces implementace ILS do učebních osnov a škol. Jedná se o informace 

jako: územní rozdíly v autonomii škol a svoboda volby učitelů, slučitelnost s učebními 

osnovami, dostupnost zdrojů ve školách a studentů, atd. 

V 9 evropských zemí (Česká republika, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, 

Rakousko, Slovensko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Moldavsko) proběhl průzkum 

ohledně současného zastoupení podnikání v učebních osnovách středních škol. Metody 

používané pro mapování byly vedle online průzkumu například dotazníková šetření, či 

rozhovory s učiteli, řediteli škol, zástupci podnikatelů a místní správy, atd.  

V České republice je rozvoj kompetencí k podnikání součástí učebních osnov, 

nicméně není jasně stanoveno v jaké míře a v jaké hloubce má být "podnikání" během 

výuky probíráno. Z pravidla záleží na ředitelích a učitelích jednotlivých škol a také na 

konkrétním studijním oboru. Například na gymnáziích se podnikatelské kompetence 

rozvíjí v rámci předmětu Základy společenských věd. Střední odborné školy mají z 

pravidla pro rozvoj podnikatelských kompetencí více prostoru, ale i zde jsou velké 

rozdíly v přístupu jednotlivých škol. Střední školy s ekonomickým zaměřením se pak v 

některých oborech na takové kompetence zaměřují přímo, například v předmětech jako 

je aplikovaná ekonomie. Podnikání se objevuje i v samotném obsahu vzdělávání, je však 

obecně okrajové a zaměřuje se spíše na postavení zaměstnance. Do konce roku 2019 

však můžeme očekávat v České republice rozsáhlou revizi učebních osnov s pozitivním 

dopadem na rozvoj podnikatelských kompetencí. Snahou je rozvíjet kompetence k 

podnikání ve velké části vyučovaných předmětů. Můžeme tedy konstatovat, že návrh ILS 
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je v souladu s novými osnovami a stává se skutečnou příležitostí pro aktivní podporu ve 

vzdělávání. 

 Strategie Rakouska odkazuje na doporučení Evropského parlamentu a Rady o 

klíčových schopnostech pro celoživotní učení, včetně smyslu pro iniciativu a podnikání 

jako jedné z osmi klíčových kompetencí. Spolkové ministerstvo školství usiluje o 

implementaci vzdělávání pro podnikání na všech úrovních vzdělávání a jeho integraci do 

učebních osnov. Podnikání však často není do učebních osnov výslovně zahrnuto. V 

návaznosti na přístupu založeném na průřezových tématech jsou v osnovách obsaženy 

cíle dovedností a učení, které se pojí s touto klíčovou kompetencí, takže i v tomto 

případě existuje mnoho společných bodů. Rada pro vzdělávání ve Vídni podporuje 

integraci klíčových kompetencí v oblasti podnikání na svých školách a na vyšší 

sekundární úrovni má podnikatelství nejsilnější zastoupení díky novému studijnímu 

plánu (od roku 2014) pro střední odborné školy (HAK). 

V případě Slovenska můžeme vidět jisté rozdíly, školy totiž rozvíjejí učební 

osnovy alespoň v rozsahu stanoveném vzdělávacím standardem národního vzdělávacího 

programu. Národní vzdělávací program je hlavním dokumentem pro tvorbu 

individuálního školního vzdělávacího programu, který zohledňuje specifické místní a 

regionální podmínky a potřeby. Školní vzdělávací program může obsahovat kurzy, 

jejichž obsah instituce připravuje individuálně. Základy podnikání na gymnáziích a na 

středních odborných školách probíhají v individuálním měřítku a časovém horizontu v 

závislosti na osnovách školy. Věkové rozpětí vzdělávaných lze popsat pouze jako obecné 

věkové rozpětí studentů středních škol (15-19). Národní studijní program definuje počet 

hodin, které by měly být věnován tematickým skupinám. Co se týče konkrétní formy 

jejich vzdělávání, stejně jako zbývajících hodin, které jsou k dispozici pro volitelné 

předměty, mohou být rozhodnutí přijímána na úrovni každé školy individuálně a liší se 

také podle typu škol. Gymnázium má obvykle 30 volných hodin za celé období studijního 

programu (4 roky), odborné školy mají rozsah 0-30, v závislosti na typu školy, za celé 

období studijního programu (3-5 let). 

V Rumunsku je vzdělávání k podnikání jako samostatný předmět a v národních 

osnovách je součástí národního vzdělávacího programu. Vyučuje se pro studenty 10. 

ročníku (kolem 16-17 let), jednu hodinu týdně, a to na všech typech středních škol. 

Zvláštní pozornost tomuto tématu věnuje ekonomická vysoká škola, která se podnikání 

v praktických cvičeních věnuje 3 hodiny týdně. 

 

Pro střední školy v Bulharsku si školy, které si zvolili sylabus, bez intenzivního a 

bez pokročilého jazykového vzdělávání, je podnikání součástí osnov předmětu 

„Technologie a podnikání“, který se vyučuje v osmi ročnících (72 hodin nebo 2 hodiny 

týdnu) a deváté třídě (90 hodin: 2 hodiny během prvního školního období a 3 hodiny 
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během druhého školního období). Současně se však na odborných školách studuje 

podnikání v jedenáctém a dvanáctém ročníku v závislosti na školní specializaci. 

 

 V Maďarsku a v Moldavské republice je podnikání součástí učebních osnov a 

vyučuje se pro studenty ve věku od 14 do 16 let. V Moldavsku je podnikání na středních 

školách součástí volitelných předmětů (1 hodina / týden), ale v systému odborného 

vzdělávání a přípravy se liší od 2 do 6 hodin týdně v závislosti na specializaci školy. 

Zatím co v Maďarsku je to 4-5 hodin za školní rok (36-37 týdnů). 
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 V Bosně a Hercegovině mají všechny odborné a technické školy předmět „Základy 

podnikání“, který je k dispozici ve třetí nebo čtvrté třídě, ve věkové skupině 16-18 let, 

dvakrát týdně. Na druhou stranu podnikání není součástí učebních osnov na gymnáziích 

a středních zdravotnických školách. 

 Od roku 2018 je podnikání součástí osnov základních škol v předmětech technika 

a technologie (s podnikáním) v Srbsku. Podnikání je také součástí některých středních 

odborných učilišť. Některé obory mají povinné podnikání, zatímco jiné ne. V gymnáziích 

je to jeden z volitelných předmětů pod názvem Ekonomika a podnikání. Ve školách, kde 

je podnikání povinné, probíhá výuka 2 hodiny týdně, což znamená 62 hodin ve školním 

roce. 

 Závěry: 

Podle Strategie celoživotního učení byly zahájeny nové iniciativy, jejichž cílem je 

realizovat vzdělávání v oblasti podnikání jako klíčovou kompetenci na školách. Na 

několika územích již byly učební osnovy upraveny nebo jsou v současné době 

upravovány tak, aby podnikání poskytovaly větší důležitost na různých úrovních 

vzdělávání. Navzdory této rozšiřující se tendenci má podnikání největší zastoupení v 

učebních osnovách některých typů středních škol - zejména na odborných a technických 

školách v nepovinných / volitelných předmětech. Na obchodních středních školách jsou 

podnikatelské dovednosti rozvíjeny v rámci školních firem, mini-firem nebo 

projektových prací a soutěží. 

Mezi 9 zeměmi tedy existují určité podobnosti, jako je skutečnost, že podnikání je 

v určité míře součástí vzdělávání. Zároveň je ale nutné posilovat důkladnější přístup k 

podnikání s cílem posílit sociální inovace a podnikatelského ducha budoucích dospělých.

  

 Klíčové body pro vývoj a implementaci ILS: 

1. Kromě všech územních rozdílů je pro implementaci ILS do školních osnov a škol 

nejdůležitější dopad založený na důkazech a praktičnost; 

2. Kompatibilita s osnovami je uváděna jako důležitý požadavek pro nový 

vzdělávací systém. Obsah ILS a výsledky učení musí být maximálně propojeny s 

osnovami, nikoli naopak; 

3. Vyvinutí jednoho celkového balíčku vhodného pro všechny (regiony, typy škol, 

úrovně škol, učební osnovy) bude náročným úkolem. I přes tuto různorodost 

musíme zajistit, aby každá potenciální škola našla v ILS něco, co vyhovuje jejím 

potřebám. Proto musíme být ILS flexibilní a individuálně přizpůsobitelné! 
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4. Pro udržitelné provádění ILS po dokončení projektu InnoSchool je třeba hledat 

širší přístup. Projektové partnerství vyjadřuje silný zájem, aby se ILS nestalo 

programem menšin nebo elit.  
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