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Spuštění projektu InnoSchool v zapojených zemích 

 

Projekt InnoSchool řeší potřebu změny systému na podporu slabé podnikatelské 

kultury a nízké angažovanosti v sociální inovaci a podnikání. Jeho obecným cílem je 

posílit sociální inovace a podnikatelského ducha studentů středních škol vytvořením a 

zavedením vysoce inovativního vzdělávacího systému. 

Projekt InnoSchool je výsledkem mezinárodní spolupráce, která vychází ze shody 

zúčastněných stran, že budoucí environmentální, sociální a ekonomické výzvy mohou 

řešit ty podniky, které budou založeny a vedeny současnými studenty středních škol. 

Důležitým krokem k vytvoření povědomí o projektu InnoSchool, jeho cílech a 

připravovaných aktivitách bylo tedy zahájení pomocí veřejných akcí. První veřejná akce 

kde byl představen koncept projektu InnoSchool veřejnosti se konala v Liberci 27. září 

2018, jelikož vedoucím partnerem tohoto projektu je liberecké inovační centrum DEX 

Innovation Centre. Akce se zúčastnilo více než 40 účastníků z České republiky i ze 

zahraničí a jednalo se především o zástupce vzdělávacích institucí, politických orgánů, 

organizace pracující s lidmi se sociálními potřebami a další. Během této akce hovořili 

zajímavý hosté o motivaci studentů středních škol k sociálnímu podnikání, ale také o 

současném vzdělávacím systému a využívání digitálních technologií na školách.  

Před veřejnou akcí, se v úterý 25. a ve středu 26. září 2018 setkali všichni 

partneři projektu InnoSchool v Jablonci nad Nisou na úvodním interním setkání. Kromě 

témat projektového managementu a koordinace projektu vzešel ze setkání požadavek 

na průzkum mezi studenty středních škol, aby bylo možné zjistit, o jaké sociální potřeby 

se mladí lidé zajímají.  

InnoSchool je projekt, který kombinuje seriózní interaktivní hru, poradenství pro 

učitele a přednášky a následně zlepšuje motivaci studentů k sociálnímu podnikání v 

zapojených evropských regionech. Kromě toho bude hra propojena se sociálními médii a 

školy budou soutěžit proti sobě na regionální i národní úrovni. 

V rámci projektu InnoSchool byly ve všech zapojených zemích (regionech) 

realizovány zahajovací akce v místním jazyce a s příslušnými zúčastněnými stranami, 

čímž jednotlivý partneři vytvořily podpůrné prostředí pro nový vzdělávací systém. 

Kromě obecných informací o aktivitách projektu se tyto akce staly vynikajícími 

příležitostmi pro debaty o podnikatelských dovednostech, požadovaných kompetencích 

na trhu práce, či o angažovanosti v poradních skupinách a Pilotu. Tiskové konference, 
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které se konali v rámci těchto úvodních eventů významně přispěly k rozšíření povědomí 

o ILS, realizovaném průzkumu a o dalších novinkách v projektu. První dvě země, které 

zahájily úvodní akce, byly Rumunsko a Moldavsko 30. října 2018. 

 

 

Rumunsko 

Zahajovací akce pro Rumunsko se konala ve Velkém Varadíně (Oradea), největším městě 

v okrese Bihor, a zúčastnilo se ho více než 30 účastníků, kteří se aktivně zapojili do 

diskuse na téma: „Zapojení a rozvoj podnikatelského ducha na středních školách pomocí  

inovativního vzdělávacího systému “, mezi diskutujícími byli ředitelé a školní inspektoři, 

zástupci města Oradea a rady okresu Bihor, učitelé, studenti, podnikatelé, zástupci 

médií, školští poradci a další. 

Konferenci zahájila Mihaela Popovici, prezidentka ACTA Centra a Simina Maria Miko, 

ředitelka Centra pro zdroje a vzdělávací asistenci v Bihor County, která představila 

kroky ve vývoji, pilotování a implementaci InnoSchool Learning System v Rumunsku. Byl 

také zdůrazněn dopad projektu na zlepšení národních osnov, řešení podnikatelské 
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kultury a kompetencí. Projektová iniciativa byla vysoce oceněna a zvýšila povědomí o 

možném zapojení se do poradní skupiny (Advisory Group) a o Pilotu. 

 

 

Moldavsko 

Zároveň došlo k zahájení také v Moldavsku, o což se postaralo sdružení „FACLIA“ a 

Ungheni Education Directorate. Akce se zúčastnilo přes 100 studentů středních škol, 

odborných škol a vysokých škol z Ungheni, ředitelů škol a učitelů, zástupců místních 

orgánů veřejné správy, organizací občanské společnosti a masmédií. 

Alexandru Ambros, starosta města Ungheni, vyjádřil svou podporu této iniciativě a 

zmínil se, že InnoSchool se bude zabývat potřebou změny v rozvoji podnikatelské 

kultury a bude stimulovat zapojení a sociální inovace mezi mladými lidmi. Také 

doporučil mladým lidem, aby byli „těmi nejlepšími“ v tom, co dělají a požádal je, aby se 

stali odpovědnými občany, kteří jsou schopni přispět k blahu své komunity. Zástupci JCI 

Ungheni (Junior International International Ungheni), Dionisie Ternovschi a Andrian 

Cheptonar, účastníci akce, inspirovali mládež a poradili jim, aby využili stávajících 
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příležitostí, byli kreativní a inovativní a měli odvahu uplatnit své příležitosti a myšlenky 

v praxi. 

 

 

Bulharsko 

Další den, 31. října 2018 v Blagoevgradu, se uskutečnila první veřejná akce v Bulharsku 

pod názvem „Posílení sociálních inovací a podnikatelského ducha studentů středních 

škol pomocí vysoce inovativního vzdělávacího systému“, projekt Innoschool. Akce byla 

organizována projektovým partnerem, kterým je Podnikatelský inkubátor - Gotse 

Delchev, Centrum pro podporu podnikání s aktivní podporou druhého bulharského 

partnera - Regionálního ministerstva školství - Blagoevgrad a shromáždilo se zde více 

než 40 účastníků - učitelů, ředitelů škol, zástupců veřejných institucí, zástupců 

nevládních organizací, médií a dalších zainteresovaných stran z různých míst 

jihozápadního Bulharska. 

V Blagoevgradu byly představeny hlavní cíle projektu, inovativní složky a hlavní aktivity, 

očekávané výsledky a dopady vzdělávacího systému InnoSchool. Účastníci se aktivně 

zapojili do diskuse, podělili se o své zkušenosti s podnikáním a společenskými 

iniciativami studentů a projevili zájem a nadšení aktivně se zapojit do projektu.  
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Bosna a Hercegovina 

Agentura PREDA-PD za Bosnu a Hercegovinu uspořádala úvodní setkání a první 

veřejnou akci 27. listopadu 2018. Akce se zúčastnili zástupci vzdělávacích institucí, 

samosprávy, ministerstva školství a kultury Republiky srbské, zástupci podnikatelského 

sektoru a příslušných nevládních organizací. Projektová manažerka Milena Gnjatovic 

Simatovic představila cíle projektu a hlavní aktivity spojené se zapojením středních škol 

a učitelů, nevládních organizací, podniků a ministerstva školství a kultury. Bylo 

zdůrazněno, že je důležité aktivní zapojení všech příslušných aktérů s cílem pomoci 

studentům získat příslušné kompetence. 

Diskutovalo se například o nutnosti modernizace současných učebních osnov 

souvisejících s podnikáním, aby se seriózní hra začlenila do škol. Zástupkyně ministra 

školství a kultury Radmila Kocic Cucic zdůraznila podporu a úlohu ministerstva při 

realizaci projektu InnoSchool a představila účastníkům aktivity, které ministerstvo 

realizuje, což může být cenným vstupem pro rozvoj inovačních projektů. Zástupci 
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podnikatelského sektoru a nevládních organizací byli nadšeni cíli a aktivitami projektu, 

protože si jsou vědomi problémů ve vzdělávání, v podnikání i v sociálních potřebách. 

 

 

Srbsko 

Regionální agentura pro rozvoj a evropskou integraci v Bělehradě (RADEI) hostila svou 

první veřejnou akci InnoSchool - územní rozjezd - 24. prosince 2018. Akce byla otevřena 

paní Snezanou Radinovičovou, ředitelkou RADEI Bělehrad. 

Projektový tým RADEI InnoSchool, paní Biljana Joncic a pan Rafael Pupovac, 

prezentovali projekt a popsali jeho zaměření na posilování sociálních inovací a 

podnikatelského ducha studentů středních škol, rozvíjením a zavedením vysoce 

inovativního vzdělávacího systému InnoSchool (ILS). Hovořili ale také o probíhajícím a 

nadcházejícím vývoji počátečního konceptu ILS. Akce se zúčastnili ředitelé středních 

škol, učitelé, zástupci orgánů místní správy, institucí pro výzkum a vývoj, ale i zástupci 

médií a soukromého sektoru. 
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Během otevřené diskuse účastníci poskytli pozitivní zpětnou vazbu ohledně 

očekávaného dopadu projektu na zlepšení národních vzdělávacích rámců a 

středoškolských vzdělávacích programů týkajících se podnikatelského vzdělávání se 

zaměřením na sociální podnikání. Včasné začleňování škol do procesu rozvoje 

inovačního vzdělávacího systému bylo navíc kladně hodnocené a vysoce ceněné. 

 

 

Maďarsko 

Dne 15. ledna 2019 proběhla v Maďarsku zahajovací akce, kterou organizoval Central 

Transdanubian Regional Innovation Agency ve spolupráci s Centrem odborného 

vzdělávání Székesfehérvár. Tuto akci hostila Technická škola Széchényi István, kde se 

shromáždili ředitelé škol a školícího střediska odborného vzdělávání, aby se dozvěděli 

více o projektu, jeho cílech a o seriózní hře. Hlavním cílem setkání bylo zvýšit zapojení 

místních zainteresovaných stran do projektu, zejména pak zapojení středoškolských 

učitelů a ředitelů příslušných škol. 
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Projekt InnoSchool je výsledkem mezinárodní spolupráce, jehož členové se shodují na 

tom, že budoucí environmentální, sociální a ekonomické výzvy mohou řešit ty podniky, 

které budou založeny a vedeny současnými studenty středních škol. Kultura podnikatelů 

je však v Maďarsku a v dalších středoevropských státech slabá, zejména ve srovnání se 

západoevropskými zeměmi. Je také dobře známo, že tomuto regionu chybí také moduly 

výuky, které by mohly sloužit jako účinné nástroje pro zvýšení znalostí studentů a 

poskytnout jim potřebné dovednosti, aby se stali podnikateli. 

V neposlední řadě bude sloužit k podpoře ekonomického a podnikatelského vyučování 

na středních školách a bude testována v reálných životních podmínkách škol.  

 

 

Slovensko 

Slovensko bylo jedinou zemí, která zahájila projekt InnoSchool hned ve třech událostech. 

První se konala ve druhém listopadovém týdnu 2018, během Týdne sociálního 

podnikání. Během tohoto týdne se v Košicích konalo několik workshopů zaměřených na 
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různé aspekty našeho tématu. Akce byly tematicky rozděleny do několika důležitých 

témat, která se přímo týkají sociálních inovací.  

 

Jedním z hlavních témat sociální podnikání, vysvětlující různé fáze sociálního podnikání, 

od počáteční motivace a přípravné fáze až po jeho zahájení. Prezentovány byly různé 

modely sociálního podnikání a také to jak se liší od klasického podnikání. Téměř 30 lidí z 

různých oborů velmi aktivně diskutovalo o budoucnosti sociálního podnikání na 

Slovensku a o možných nástrojích na jeho podporu a zvýšení jeho popularity.  

Aktivně se účastnil především tým Technické univerzity v Košicích, který představil 

projekt InnoSchool jeho cíle a plánované aktivity. Všichni účastníci se shodli na tom, že 

je třeba zvýšit povědomí o nezbytných řešeních sociálních problémů mezi mladými 

lidmi, kteří mohou přicházet díky své kreativitě s výjimečnými řešeními, a mají velký 

potenciál v oblasti sociálního podnikání. Několik účastníků navíc projevilo aktivní zájem 

o pomoc při navrhování a realizaci budoucích aktivit nebo šíření informací. 

Druhá akce na Slovensku se konala 6. prosince 2018. Přesněji se v Košicích 

(http://www.proeduco.sk) konal Vzdělávací veletrh Pro Educo 2018. Akce se zúčastnilo 

více než 80 vystavovatelů a 8000 návštěvníků, během 3denního programu, který začal 
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tematickou konferencí „Východní Slovensko není EXIT“ a pokračovala 2 dny výstav a 

prezentací středních škol, vysokých škol a zaměstnavatelů. Pro účely projektu 

InnoSchool jsou zvláště významné střední školy a letos se tohoto „výstavního stánku“ 

zúčastnilo více než 30 z nich. Hlavním cílem této akce bylo informovat střední školy o 

plánovaných aktivitách projektu InnoSchool a přilákat je do pilotní testovací fáze. 

Druhým cílem bylo hledání budoucích členů poradních skupin. Na úrovni projektu hrají 

tyto poradní skupiny důležitou roli při poskytování zpětné vazby během procesu vývoje 

inovativního vzdělávacího systému. 

 

Poslední úvodní akce na Slovensku proběhla 12. prosince 2018, během semináře o 

sociálním podnikání v Rožňavě (Slovensko). Cílem informačního semináře bylo 

poskytnout praktické informace o účelu sociálního podnikání a možnostech 

vyplývajících z nově přijatého zákona č. 112/2018 Sb., O sociální ekonomice a sociálních 

podnicích. Akce byla organizována Agenturou pro podporu regionálního rozvoje Košice 

v rámci národního projektu financovaného Úřadem vlády Slovenské republiky. Akce se 

zúčastnil projektový tým Technické univerzity v Košicích s cílem představit nadcházející 

aktivity InnoSchool. 
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Austria 

Poslední zemí, která bude hostit úvodní akci je Rakousko a to 2. května 2019. Regionální 

vídeňská televizní stanice představí ve spolupráci s Radou pro vzdělávání ve Vídni 

televizní podcast na téma „Podnikové vzdělávání ve Vídni“. V rámci tohto TV-podcastu 

budou prezentovány aktivity na vídeňských školách a projekty spolufinancované EU 

(např. InnoSchool a další). Rakouský partner vidí televizní podcast jako vynikající 

příležitost ke zvýšení publicity projektu InnoSchool, k propagaci ILS mezi relevantními 

zainteresovanými stranami a tím pozvat školy do účasti v Pilotním testování. 
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