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POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ PRO PEDAGOGY ZŠ 

„VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI NA ZŠ – JA CZECH“ 
 

Vážení ředitelé a pedagogové základních škol, 

srdečně vás zveme na jednodenní školení s akreditací MŠMT pro oblast DVPP Č. j.: MŠMT – 27415/2019-1-

814 s názvem „Výchova k podnikavosti na ZŠ – JA Czech“, které pořádá vzdělávací organizace Junior 

Achievement, o.p.s. (dále jen JA Czech).  

KDY: 26. 11. 2019 (úterý) 

KDE: Zlín, Baťova vila, Gahurova 292 (mapka)  

V KOLIK:  8:30 – 17:30 hodin 

PŘIHLÁŠKA: ZDE (uzávěrka přihlášek na školení je 20. 11. 2019). Platí akce 1 + 1 kolega zdarma.  

Cílem školení je seznámit pedagogy se vzdělávacími kurzy JA Moje první peníze, JA Abeceda podnikání a 

JA Profesní orientace a předat jim základní praktické informace o obsahu a výuce. Zmiňované kurzy 

respektují požadavky Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a dají se velmi snadno 

začlenit do vyučování. Praktická výuka formou činností, rolových aktivit vyžadujících spolupráci a častých 

diskuzí k danému tématu umožňuje rozvíjení většiny klíčových kompetencí. Kurzy naplňují vzdělávací oblast 

Člověk a svět práce, konkrétně tematický okruh Svět práce, tedy učivo závazné pro druhý stupeň. Díky 

možnosti propojení vzdělávacího obsahu na úrovni témat, tematických okruhu, nebo vzdělávacích oborů, je 

pouze na Vás, kam naše kurzy zařadíte v rámci školního vzdělávacího programu. Naším cílem není nutit žáky 

k memorování faktu, ale zprostředkovat jim možnost praktického poznání.  

 JA Moje první peníze – 5 hodinový kurz určený žákům I. stupně, který hravou formou představuje 
svět peněz a jejich roli ve společnosti  

 JA Abeceda podnikání – 8 hodinový výukový kurz určený žákům II. stupně, který seznamuje žáky 
se základními pojmy z oblasti podnikání 

 JA Profesní orientace – 8 hodinový výukový kurz určený žákům II. stupně, který povzbuzuje žáky, 
aby pochopili důležitost vzdělávání pro jejich další život a věnovali náležitou pozornost problematice 
volby povolání a studia 

Učitelé Vaší školy, kteří v případě zájmu tyto kurzy povedou, budou mít k dispozici velmi podrobnou metodiku, 
v níž je celý kurz rozpracován po pěti až deseti minutách každé vyučovací hodiny. Všechny potřebné materiály 
k výuce programu obdrží učitel zdarma. Pracovníci JA Czech navíc poskytují k jednotlivým kurzům konzultační 
servis. Ve všech kurzech dostanou žáci pracovní sešity, které si po ukončení kurzu ponechají. Na závěr 
dostane každý žák certifikát potvrzující absolvování daného kurzu. 

CENA: 1 900 Kč (na školení se nevztahuje DPH). Celkový počet vyučovacích hodin školení je 10. V ceně 

školení je zahrnutý účastnický poplatek, pracovní texty a malé občerstvení. Na základě zaslané přihlášky bude 

účastníkům kurzu vystavena a zaslána faktura k úhradě. Účastníci školení získají na závěr akce certifikát o 

absolvování. Bližší informace ke školení budou registrovaným účastníkům zaslány týden před akcí.  

Kontaktní osoba: Simona Sušilová, simona@jaczech.cz, 602 656 120 
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