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Učitelé základních škol  z celé České republiky se v pondělí  5.  11.  sjeli  do Technologického centra
Hradec Králové. Sdíleli  zde své zkušenosti a vzájemně se inspirovali,  jak vést  žáky k podnikavosti.
Národní setkání učitelů se koná v rámci projektu „Učíme se podnikavosti“ realizovaném organizací
Schola Empirica (odkaz: http://scholaempirica.org/ucime-se-podnikavosti/ ). 

V rámci setkání se učitelé seznámili s aktivitami Technologického centra Hradec Králové a dozvěděli
se o možnostech podpory, které centrum nabízí začínajícím podnikatelům. Hlavní program setkání byl
zaměřen na vzájemné předávání zkušeností s výukou podnikavosti na zapojených základních školách.
Učitelé  hodnotili  užitečnost pracovních  listů,  které  v rámci  projektu  získávají,  a  někteří  nadšeně
hovořili o vlastních aktivitách, které s žáky podnikají. Paní učitelka Andrea Tláskalová ze ZŠ Zbiroh
popisovala, jak funguje aktivita zaměřená na prezentaci různých zaměstnání v rámci výuky:

„S ostatními zapojenými školami si vyměňujeme rodiče-dobrovolníky, kteří přijdou do výuky povídat o
svém zaměstnání. Děti nevědí, co dělají za povolání, a mají za úkol pomocí otázek to zjistit.“   

Učitelé oceňují nejen obsah projektu, ale také praktickou stránku jeho chodu. Pan Simon Schwab ze
Základní školy logopedická z Hradce Králové k tomu sdělil: 

„Řekl bych, že projekt je dobře rozjetý a má kvalitní cíle přínosné nejen pro žáky, ale i  pro celou
společnost. Administrativy  jsem  se  trochu  bál,  ale  systém  vykazování  a  sdílení  dokumentů  je
v projektu dobře vyřešený. Nestrávím s tím moc času.“

V současné  době  síť  podnikavých  škol  v rámci  projektu  „Učíme  se  podnikavosti“  tvoří  14  přímo
zapojených základních škol (jedna v každém kraji) a 42 škol spolupracujících. Tento projekt vycházející
ze  zahraničních přístupů  k  podpoře  podnikavosti žáků  ZŠ  je  tak  svým rozsahem i  obsahem v  ČR
ojedinělý. V současné době se otvírá možnost ještě pro další aktivní školy v každém kraji. Do projektu
se mohou zapojit od prosince 2018.
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