
 

 

 

 

  

Příloha 4.1. Aktivita na rozehřátí 

Tematický blok 2.1 Tematický blok č.1 (Sociální 
podnikání) 

Téma 2.1.1 Téma 1 (Sociální 
podnikání) 

1) Proč lidé podnikají 1) Proč lidé podnikají? 

2) Jaký smysl mají peníze? 

 

2) Jaký smysl mají peníze? 

 

3) Co je pro tebe v životě 

důležité? Čeho bys chtěl 

dosáhnout? 

 

3) Co je pro tebe v životě 

důležité? Čeho bys chtěl 

dosáhnout? 

 

4) Co je důležitější  

– peníze, nebo štěstí? 

 

4) Co je důležitější  

– peníze, nebo štěstí? 

 



 

 

Sociální podnikání – prezentace  

Prezentace je dostupná na následujících odkazech: 

PPTX: http://www.kreativniskola.cz/wp-content/uploads/2020/07/4.2_Prezentace_socialni_podnikani_1.pptx  

ODP: http://www.kreativniskola.cz/wp-content/uploads/2020/07/4.2_Prezentace_socialni_podnikani_1.odp  

PDF: http://www.kreativniskola.cz/wp-content/uploads/2020/07/4.2_Prezentace_socialni_podnikani_1.pdf  
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Příloha 4.2 Prezentace sociálního 
podnikání 

Tematický blok 2.1 Tematický blok č.1 (Sociální 
podnikání) 

Téma 2.1.1 Téma 1 (Sociální podnikání) 

http://www.kreativniskola.cz/wp-content/uploads/2020/07/4.2_Prezentace_socialni_podnikani_1.pptx
http://www.kreativniskola.cz/wp-content/uploads/2020/07/4.2_Prezentace_socialni_podnikani_1.odp
http://www.kreativniskola.cz/wp-content/uploads/2020/07/4.2_Prezentace_socialni_podnikani_1.pdf
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Příloha 4.2 Prezentace sociálního podnikání 

Tematický blok 2.1 Tematický blok č.1 (Sociální 
podnikání) 

Téma 2.1.1 Téma 1 (Sociální podnikání) 

 zalo ena   roce 2 11 pod náz em  ikulo é
  irma  která se za ázala   t ářet praco ní 
místa pro hendikepované a hů e 
uplatnitelné občany.

  elkou část s ých prostředk  (cca     ) 
  nuje na podporu pro ram   které 
pomáhají snazšímu začlenění lidí 
s vývojovými poruchami do společnos .

          , s  r  o 
vývoj a výroba modelů

Sociální podnikání



 

 

 

  

Příloha 4.3 SWOT analýza 

Tematický blok 2.1 Blok č.1 (Sociální podnikání) 

Téma 2.1.1 Téma 1 (Sociální podnikání) 

 
S W 
O T

0

0

0 

Co mě na mém koníčku baví? 

STRENGTHS 

Co mi moc nejde? 

WEAKNESSES 

 ůžu ho nějak dál rozvíjet? 

OPPORTUNITIES 

Na jaké problémy mohu narazit? 

THREATS 



 

 

 

  

Příloha 4.4 Mind map 

Tematický blok 2.1 Blok č.1 (Sociální podnikání) 

Téma 2.1.2 Téma 2 (Rozd lení do tým ) 

 N Š  ŠK    

 Co je špatné  Co je dobré 

tělocvik učitelé t ídy 

 Spolužáci  Jídelna 



 

 

 

  

Příloha 4.5 V cházka 

Tematický blok 2.1 Blok č.1 (Sociální podnikání) 

Téma 2.1.3 Téma 3 (V cházka do okolí 
škol ) 

Co je u nás ve městě nejhezčí? Co je nejošklivější? 

Objevily se tu v poslední době 
nějaké pozitivní změny? 

Co by se dalo zlepšit? 



 

 

 

  

Příloha 4.5 V cházka 

Tematický blok 2.1 Blok č.1 (Sociální podnikání) 

Téma 2.1.3 Téma 3 (V cházka do okolí 
škol ) 

Co je největší problém? Co bych si nejvíce p ál/a 

vzhledem ke komunitě 

našeho města? 

 ohu i já nějak 
konkrétně pomoci? 

Nápady a komentá e 



 

 

Match the jobs with the pictures 

1) bank clerk 2) doctor 3) engineer 4) farmer 5) hairdresser 

6) librarian 7) mechanic 8) nurse 9) police officer 10) secretary 

11) shop 
assistant 

12) teacher 
13) traffic 
warden 

  

 

 

 

 

  

Příloha 4.6 Zam stnání 

Tematický blok 2.1. Blok č.1 (Sociální podnikání) 

Téma 2.1.5 Téma 5 (Jaz ko é okénko) 

 



 

 

 

 

bank clerk doctor 

engineer hairdresser 

librarian mechanic 

nurse police officer 

secretary shop assistant 

teacher traffic warden 

 

  

Příloha 4.7 Profese 

Tematický blok 2.1. Blok č.1 (Sociální podnikání) 

Téma 2.1.5 Téma 5 (Jaz ko é okénko) 



 

 

Put the sentences together 

A bank clerk helps people feel well  

A doctor teaches new things in a garage. 

A farmer helps the doctor at the hospital. 

A hairdresser sells things at the bank. 

A librarian helps her/his boss in a shop. 

A mechanic cuts hair at the office. 

A nurse catches criminals on the farm. 

A police officer checks parking at school. 

A secretary lends money at the police station. 

A shop assistant lends books in the street. 

A teacher fixes cars at the library. 

A traffic warden keeps animals  

 

Příloha 4.8 Sentences 

Tematický blok 2.1. Blok č.1 (Sociální podnikání) 

Téma 2.1.5 Téma 5 (Jaz ko é okénko) 



 

 

 

  

Příloha 4.9 Role play 

Tematický blok 2.1. Blok č.1 (Sociální podnikání) 

Téma 2.1.5 Téma 5 (Jaz ko é okénko) 

A:  What's your job?  

B:  I'm a doctor. I help people to feel well at 

the hospital. What do you do? 

A:  I'm a mechanic. I fix cars in the garage. 

B:  Is it an interesting job? 

A:  Yes, it is. I like it. 

A:  What's your job?  

B:  I'm a …  ……… I ……  …… in/at ………………. 

What do you do? 

A:  I'm a ……  ……. I …………………………………  . 

B:  Is it an interesting job? 

A:  ………………………………  . 



 

 

Příloha 4.1  Plátno obchodního modelu 

Tematický blok 2.2. Blok č.2 (Plátno obchodního 
modelu) 

Téma 2.1.1 Téma 1 (Plátno obch. modelu) 



 

 

 



 

 

 

Prezentace plátna obchodního modelu  

BlindShell  

Prezentace je dostupná na http://www.kreativniskola.cz/vzdelavaci-programy/podnikatelsky-inkubator/ 
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Příloha 4.11 Prezentace plátna obchodního 
modelu – BlindShell 

Tematický blok 2.2 Tematický blok č.2 (Plátno 
obchodního modelu) 

Téma 2.2.1 Téma 1 (Plátno obch. modelu) 

http://www.kreativniskola.cz/vzdelavaci-programy/podnikatelsky-inkubator/


 

 

  

Příloha 4.12 Obsah plátna 

Tematický blok 2.2 Blok č. 2 (Plátno obchodního 
modelu) 

Téma 2.2.1 Téma 1 (Plátno obch. modelu) 

 

Firma p istupuje odlišně k různým typům zákazníka  

 

Kdo budou naši zákazníci?  Kolik jich asi může být?                  

Komu budeme pomáhat?  Budeme se chovat ke všem stejně? 

 

Zákaznický segment 

 

 ůvod, proč zákazníci dávají p ednost jedné firmě p ed druhou  

 

Co zákazníkům nabídneme?  Jak konkrétně lidem pomůžeme? 

Proč by lidé měli chtít naše služby? 

Hodnotová nabídka 

 

 

Co umím dělat?     Kde mohu podnikat? 

Co mohu využít pro svou firmu? 

 

Klíčové zdroje 

 

Jak se lidé dozvědí o naší nabídce? Jak se budu chovat k zákazníkům? 

Jak zjistím, zda jsou lidé spokojení? Jak spolu budeme komunikovat? 

 istribuční kanály 

 

 

Jak se budu chovat k zákazníkům?  Budou jako moje rodina? 

Co udělám, aby mi neutekli? 

Vztah k zákazníkům 



 

 

 

  

Příloha 4.12 Obsah plátna 

Tematický blok 2.2 Blok č. 2 (Plátno obchodního 
modelu) 

Téma 2.2.1 Téma 1 (Plátno obch. modelu) 

 

 

 dkud budu získávat peníze?    d zákazníků?    

Z reklamy?      Od státu? 

Jiným způsobem? 

Zdroje p íjmů 

 

Co budu každý den dělat?               Budu na to mít čas? 

Hlavní aktivity 

 

Kdo mi bude pomáhat?   Kdo mě bude podporovat?  

Budu mít nějaké spojence?   ohu podnikat úplně sám/sama? 

Hlavní obchodní partne i 

 

Za co budu platit?    Budu mít na svůj podnik dost peněz? 

Bude mě podnikání něco stát? 
( olný čas  zdra í  koníčk ) 

Struktura nákladů 



 

 

  

Příloha 4.13 BlindShell 

Tematický blok 2.2 Blok č. 2 (Plátno obchodního 
modelu) 

Téma 2.2.1 Téma 1 (Plátno obch. modelu) 



 

 

  

Příloha 4.14 Mind map (realizace) 

Tematický blok 2.2 Blok č. 2 (Plátno obchodního 
modelu) 

Téma 2.2.2 Téma 2 (Plán realizace) 

 

 Finanční 

prost edky 

 Zákazníci 

  ísto   idé 



 

 

  

Příloha 4.15 Prezentace 

Tematický blok 2.2 Blok č. 2 - Plátno obchodního 
modelu 

Téma 2.2.3 Téma 3 – Přípra a prezentace 

Co? 

• Jen to důležité 

•  ogické spojení 

 

Kde? 

• Pomůcky 

• Prostor 

 

Jak? 

• Po adí informací 

• Způsob (obrázek, 

video…) 

• Čas 

 

Komu? 

• Obecenstvo 

• Jazyk 

 

 
Tip: oční 

kontakt! 

 
Tip: tužku 

do ruky! 

Chceš   d t  íce o tom  jak b  sprá ná prezentace m la   padat a na co b  sis m l/a dát pozor? Podí ej se na 

video: http://www.kreativniskola.cz/vzdelavaci-programy/podnikatelsky-inkubator/podnikatelsky-inkubator-video/  

http://www.kreativniskola.cz/vzdelavaci-programy/podnikatelsky-inkubator/podnikatelsky-inkubator-video/


 

 

 

  

Příloha 4.16 Situace 

Tematický blok 2.2 Blok č. 2 (Plátno obchodního 
modelu) 

Téma 2.2.4 Téma 4 (Situace a jaz ko é 
okénko) 

 

Chcete začít nový projekt sociálního podnikání, ale 

pot ebujete spolupracovníky  Pokuste se p esvědčit B, aby 

vám s projektem pomohl  

  

Tvůj kamarád   by tě rád p ibral do svého nového 

projektu. Poslechni si jeho nabídku a rozhodni se, jestli se 

chceš projektu zúčastnit  
B: 

A: 

Kamarád 

 

Pot ebuješ nové zaměstnance  B má zájem o práci jako 

              Zeptej se ho, kde už pracoval, co umí a jestli je 

týmový hráč   ůže u vás pracovat? 

  

 áš zájem o práci jako …            dpověz na otázky, které 

dostaneš a zeptej se na podrobnosti – co budeš dělat, kolik 

hodin denně, kolik dostaneš zaplaceno  
B: 

A: 

Pracovní pohovor 

 

Pot ebuješ sehnat finance na svůj nový podnik  Umístil jsi 

nabídku na crowdfundingovém fóru a kontaktoval tě možný 

malý investor  Promluv si s ním o projektu a p esvědč ho, že 

je to dobrý projekt  

  

 áš zájem o investici malé částky do jednoho projektu  

Promluv si s autorem projektu a rozhodni se, jestli mu vě íš 

natolik, že bys do něj investoval  

Peníze 

A: 

B: 



 

 

  

Příloha 4.16 Situace 

Tematický blok 2.2 Blok č. 2 (Plátno obchodního 
modelu) 

Téma 2.2.4 Téma 4 (Situace a jaz ko é 
okénko) 

 

Zrovna jste ráno dorazili do práce a zjistili jste, že vaše 

provozovna byla p es noc vykradena  Zjistěte, co všechno 

bylo ukradeno a rozhodněte se, co uděláte dál  
B: 

A: 

 oupež 

 

Ve vaší provozovně vypukl požár  

Jak na situaci zareagujete? 

B: 

A: 

Požár 

 

Jste členy vedení vaší firmy  Firma za minulý rok měla 

nečekanou ztrátu   ozhodněte se, co uděláte  Nezapomeňte, 

že vaše firma podporuje sociální podnikání  
B: 

A: 

Ztráta 



 

 

 

  

Příloha 4.17 Formulář zp tné  azb  

Tematický blok 2.3 Blok č. 3 (Prezentace) 

Téma 2.3.1 Téma 1 (Prezentace) 

Projekt:     Hodnocení: 

 ___________________________________________________________ 

Celkový dojem z projektu? 

___________________________________________________________ 

P ínos projektu pro život komunity? 

___________________________________________________________ 

Je možné projekt realizovat? 

___________________________________________________________ 

Komentá e, otázka: 

___________________________________________________________ 

Projekt:     Hodnocení: 

 ___________________________________________________________ 

Celkový dojem z projektu? 

___________________________________________________________ 

P ínos projektu pro život komunity? 

___________________________________________________________ 

Je možné projekt realizovat? 

___________________________________________________________ 

Komentá e, otázka: 

___________________________________________________________ 



 

 

  

  

Příloha 4.18 Opako ání 

Tematický blok 2.3 Blok č. 3 (Prezentace) 

Téma 2.3.3 Téma 3 (Opako ání) 



 

 

 

 

  

Příloha 4.25 Peníze pro investory 

Tematický blok 2.3 Blok č. 3 (Prezentace) 

Téma 2.3 Prezentace a zp tná  azba 



 

 

 

 

  

Příloha 4.25 Peníze pro investory 

Tematický blok 2.3 Blok č. 3 (Prezentace) 

Téma 2.3 Prezentace a zp tná  azba 



 

 

VSTUPNÍ   T ZNÍK  

Podnikatelský inkubátor 1  

Na začátek t  poprosíme o   pln ní krátkého dotazníku. Nejedná se o školní test  který b  hodnotil t é 

znalosti a z kterého b s dostal/a známku. Žádná odpo  ď tu není ani dobrá ani špatná. Cílem dotazníku 

je zjistit  jaké jsou t oje zkušenosti a názor . 

1) Znáš nějakou firmu, která se zamě uje na sociální podnikání? Pokud ano, napiš  

o ano, třeba firma ________________________ 

o ne 

2) P emýšlel/a  jsi někdy o tom, že bys podnikal/a? Pokud ano, tak v jakém oboru? 

o ano, třeba ________________________________ 

o ne 

3)  okázal/a bys vytvo it prezentaci nějaké firmy? 

o ano 

o ne 

4) Víš, co je to plátno obchodního modelu? Pokud ano, napiš  

o ano, je to ________________________________ 

o ne 

5) Pracoval/a jsi už někdy v týmu? 

o ano 

o ne 

6)  okázal/a bys v angličtině vysvětlit, co dělá t eba kade nice? 

o ano 

o ne 

 

 oc děkujeme za vyplnění a doufáme, že Tě program Podnikatelský inkubátor bude bavit!  

Příloha 4.26 Vstupní kompetenční dotazník 



 

 

VÝSTUPNÍ   T ZNÍK  

Podnikatelský inkubátor 1 

N ní t  poprosíme o   pln ní zá  rečného dotazníku. Jedná se o tém ř stejný dotazník  který jsi 

  plňo al/a před začátkem pro ramu. Cílem dotazníku je zjistit  jestli ti pro ram přinesl n co no ého  

jestli t  ba il a jestli ses n co no ého naučil/a. Op t se nejedná o test  tak e t  nikdo známko at 

nebude.  

Nakonec m  eš poro nat s é odpo  di s dotazníkem na začátku a zjistit  kde ses nej íce posunul/a. 

1) Vyjmenuj t i p íklady firem zamě ených na sociální podnikání: 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

2) Poda ilo se vám v týmu navrhnout vlastní podnikatelský záměr? 

o ano 
o ne 

3) Poda ilo se vám vytvo it plátno obchodního modelu? 

o ano 
o ne 

4) Poda ilo se vám vytvo it prezentaci své firmy a p edstavit ji ostatním? 

o ano 
o ne 

5) Poda ilo se vám p i práci v týmu rozdělit jednotlivé role? 

o ano 
o ne 

6)  okázal/a bys v angličtině stručně popsat svou roli ve vaší fiktivní firmě? 

o ano 
o ne 

 

Příloha 4.27 Výstupní kompetenční dotazník 


