
 

O projektu 

Název projektu: Žákovské firmy 

Termín realizace:  září 2019 – červen 2020 

Celková výše dotace: 100 000,- Kč 

 

Cílové skupiny:  

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci, na které mají jednotlivé aktivity největší dopad, 

tj. prostřednictvím jednotlivých aktivit u nich dojde k utváření a rozvoji jednotlivých 

kompetencí – gramotností (digitální, informační, mediální, finanční) a dále jejich 

podnikavosti.  

Vedlejšími cílovými skupinami jsou:  

• jednotliví pedagogové, kteří díky nově nabytým znalostem a dovednostem mohou žáky 

aktivně vtáhnout do jednotlivých aktivit a nenásilně tak rozvíjet jejich jednotlivé kompetence 

a podnikavost.  

• rodiče – zákonní zástupci, kteří díky vhodně zvoleným aktivitám projektu budou 

prostřednictvím svých dětí získávat nové, popř. rozšiřovat stávající informace. 

 

Potřeby hlavní cílové skupiny: 

V současné době ne každý mladý člověk odchází ze školy plně vybaven pro svůj budoucí 

osobní, ale i profesní život. Mladí lidé (hlavní cílová skupina):  

• nejsou digitálně gramotní – nedokáží účelně a bezpečně využívat moderní digitální 

technologie za účelem udržení a zlepšení své kvality života (chybějící digitální gramotnost),  

• nedokáží chápat a kriticky vyhodnocovat jednotlivá mediální sdělení (chybějící mediální 

gramotnost), 

• neumí vyhodnotit, kdy a proč potřebují danou informaci, kde si tuto informaci mohou najít, 

jak ji mohou použít, popř. jak (jakou formou – způsobem) tuto informaci sdělit (chybějící 

informační gramotnost), 

• ne vždy porozumí financím, nedokáží s nimi správně (hospodárně) zacházet v jednotlivých 

životních situacích (chybějící finanční gramotnost), 

• nevyužívají příležitosti a nápady, nedokáží z nich vytvářet hodnoty pro ostatní (chybějící 

podnikavost). Vzhledem k tomu, že většinou mají mladí lidé jako vzor své rodiče, kopírují 

svoji rodinu, lze předpokládat, že i u mnohých rodičů chybí některé z potřebných kompetencí, 

popř. je u svých dětí plně dále nerozvíjeli. 

Popis projektu: 



Záměrem projektu je prostřednictvím jednotlivých vhodně zvolených aktivit dát dětem 

(žákům) možnost osvojit si nové (chybějící) a rozvíjet stávají kompetence, které každému 

žákovi umožní být dostatečně připraven na život v moderní společnosti (osobní i pracovní 

život), která je založena na změnách, nutnosti celoživotního vzdělávání, na schopnostech 

každodenně přijímat a přicházet se změnami. 

Objevení všech zmíněných vlastností, schopností, dovedností, kompetencí umožníme 

jednotlivých žákům při práci v jejich „vlastní firmě“ (minipodniku), kterou si se svými 

spolužáky v průběhu školního roku „založí“ a uvedou v život. Vlastní firmu, která je 

nástrojem pro rozvoj jednotlivých kompetencí žáků (digitální, mediální, informační, finanční, 

podnikavosti), budou žáci (pracovní skupina žáků) zakládat pod dohledem (za pomoci) svého 

pedagoga. Firma bude odpovídat reálné společnosti (firmě), a to svou formou, strukturou a 

funkcí, bude se řídit stejnými předpisy. Pracovníci firmy (pracovní skupina žáků) budou 

vykonávat všechny základní činnosti každé společnosti, jako jsou:  

• založení firmy  

• získání finančních prostředků pro vlastní podnikání  

• řešení pracovně právních vztahů  

• nákup zboží  

• vlastní výroba  

• reklama  

• prodej svých výrobků  

• vedení účetnictví  

• činnost firemního sekretariátu, apod.  

Všechny činnosti budou přizpůsobeny věku „zaměstnanců“ – žáků. Cílem výuky ve vlastní 

firmě je trénovat samostatnost, iniciativu, ale zejména poskytnout žákům základní znalosti a 

dovednosti z oblasti:  

• digitální gramotnosti  

• mediální gramotnosti  

• informační gramotnosti  

• finanční gramotnosti  

• podnikavosti. 

 


