P-kroužky “Lovci podnikavých duchů”
Kompletně připravená sada aktivit pro zájmovou činnost žáků v oblasti podnikavosti.

Cílová skupina: ZŠ, žáci ve věku nejlépe 9-12 let
velikost zapojené skupiny: zájmový kroužek, optimálně 10-15 dětí
Popis programu:
Škola může do nabídky zájmových aktivity pro své žáky zařadit kroužek, rozvíjející podnikavé
kompetence. Jedná se o licencovaný program - sérii 30 připravených lekcí/schůzek kroužku v délce 90
minut. Kroužek nese název “Lovci podnikavých duchů” a zaměřuje na rozvoj kreativity a podnikavosti
dětí, jejich aktivního postoje k životu a posilování touhy po hledání příležitostí pro uplatnění vlastních
schopností.
Žáky vede učitel školy (ev. asistent pedagoga, vychovatel, atp.), na schůzkách kroužku postupně
odkrývá příběh “hry” a staví před žáky různé překážky a modelové situace k vyřešení. Učitel představuje
pro žáky rádce, pomocníka, ale také soupeře. Vždy podle role, kterou mu přisuzuje scénář popsaný v
metodice programu.
Učitel obdrží na začátku školního roku krabici se všemi pomůckami, na konci roku ji odevzdá
(spotřebované pomůcky se doplní, opotřebované vymění).
Žáci prožívají dobrodružný příběh, ve kterém se stávají členem jednoho z týmů hledajících tajemné
bytosti - Podnikavé duchy. O nich legendy tvrdí, že ten, kdo získá jejich životní karty, získá řadu
zvláštních schopností.
Podrobnější informace o programu naleznete na: www.podnikavyduch.cz
Přínosy programu pro žáka:
Žák
- posiluje dovednosti z oblasti komunikace,
- učí se zásadám asertivity,
- procvičuje emoční inteligenci,
- trénuje kreativitu,
- spolupracuje v týmu
Co program přinese škole:
- jiná (herní) forma vzdělávání, která pomůže k rozvoji podnikavosti a kreativity
žáků - inspirativní nápady na rozvoj podnikavosti u žáků 1. stupně ZŠ
- možnost zviditelnění školy v případě úspěchu školního týmu (část aktivit kroužku se zaznamenává
on-line a je vidět úspěchy jiných týmů)
- možnost využití dílčích aktivit i v hodinách školní výuky/školních pobytových akcích atp.
Časová náročnost / předpokládaný harmonogram:
- jedná se o celoroční zájmovou činnost pro žáky. 30 lekcí je rozděleno do 90 minutových bloků.
V případě nutnosti je některé bloky možné spojit, event. zkrátit.

Na základní sadu 30 lekcí/schůzek navazuje dalších 30 rozšiřujících lekcí/schůzek, kterými mohou/ale
nemusí žáci projít v následujícím školním roce.
Proškolení učitele (budoucího vedoucího kroužku) proběhne pro školní rok 2020/2021 během jednoho
dne 16. 9. 2020.
Příprava na každou lekci vyžaduje cca 30-60 min času.
Jak podpoříme, usnadníme realizaci programu (Co škola získá od projektu/metodiků):
-

-

proškolíme vybraného učitele, který kroužek ve škole povede
škola získá zdarma metodiku (šanon), a kompletní pomůcky pro realizaci aktivit (karty, nálepky,
zvukové nahrávky apod.)
za školu uhradíme registrační licenční poplatek ve výši 8000 Kč za základní sadu 30 schůzek/lekcí
za každý rok zapojení do programu, ev. také poplatek 8000 Kč za rozšiřující návaznou sadu 30
schůzek/lekcí
prostředky na práci garanta aktivity/podnikavosti pro vybraného pedagoga (zaměstnán na DPP
u Lipky) v rozsahu 30 hodin á 254 Kč – celkem 7620 Kč pro garanta aktivity ve škole (prostředky
slouží pro úhradu víceprací nad rámec běžných povinností pedagoga a zpracování zpětné vazby
na program)

K čemu se škola zaváže:
- kroužek bude zrealizován ve škole alespoň s 1 skupinou žáků, v jednom školním roce, v délce
alespoň 15 schůzek/lekcí
- určí garanta aktivity (může jím být koordinátor podnikavosti) a umožní mu aktivitu s žáky
realizovat, v případě potřeby ho uvolní na nezbytná školení či schůzky (odměnu za práci na
programu bude do uvedené výše platit Lipka přes DPP)
- poskytne Lipce a Know – how angels, výstupy pro potřeby vykazování projektu (seznamy
zapojených žáků, kopie zpracovaných dokumentů, fotodokumentaci apod.) a zpětnou vazbu k
realizaci programu
Finanční náročnost pro školu:
V rámci projektu je účast školy v programu ZDARMA.
Pracovní doba pedagogů na školení ani přímá práce s žáky v době kroužku nemůže být vykazována do
DPP koordinátora aktivity – tento náklad nelze hradit z prostředků projektu a jde tedy o náklad školy.
V dalších letech projektu, pokud bude škola chtít program opět využívat (metodickou podporu), může
pokračovat i nadále zdarma a to buď s původní sadou 30 lekcí/schůzek kroužku nebo s pokračovací
sadou návazných 30 lekcí/schůzek kroužku.
Pokud bude chtít pokračovat v realizaci kroužků i po skončení projektu iKAP JMK II, bude muset uhradit
každoročně licenční poplatek ve výši 4500 Kč (pro libovolný počet kroužků na škole).
Možnosti zapojení školy, která již program v minulosti realizovala:
-

podporu může získat i škola, která již Lovce podnikavých duchů ve škole realizovala.

Metodik programu v projektu iKAP JMK II:
Know – how angels, spol. s r.o., Ing. Jakub Křižka

