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Úvod 

Projekty sociálneho podnikania využívajú inovatívne  
a podnikateľské prístupy na zlepšenie života ľudí  
v komunitách alebo riešenie environmentálnych problémov.

V tomto materiáli nájdete námety na diskusiu, aktivity 
a rámec/model, pomocou ktorého predstavíte projekty 
sociálneho podnikania žiakom vo veku 7–14 rokov pútavou 
formou.

Skúsenosť našich partnerov Social Enterprise Academy 
(Akadémia sociálneho podnikania) a Real Ideas Organisation 
hovorí, že ide o praktický spôsob oboznámenia žiakov  
s rôznymi predmetmi v osnovách a zároveň rozvíjania ich 
kľúčových zručností a schopností ako sú tímová práca, 
dôvera a inovatívnosť.

Aktivity v tejto príručke rozširujú znalosti žiakov o sociálnych 
inováciách a podnikaní a súčasne rozvíjajú kľúčové zručnosti 
potrebné na učenie sa, život a prácu. Na preklenutie 
rozdielov v rozvoji globálnych zručností identifikovala 
organizácia British Council súbor šiestich kľúčových 
zručností, ktoré majú rozhodujúci význam pri naplňovaní 
potrieb žiakov v globalizovanej ekonomike 21. storočia:

1. Kritické myslenie a riešenie problémov

2. Spolupráca a komunikácia

3. Tvorivosť a predstavivosť

4. Občianstvo

5. Digitálna gramotnosť

6. Študentské líderstvo 1 

Príručka vedie žiakov k tomu, aby si uvedomili a pochopili, 
ako môže podnikanie pomôcť pri riešení sociálnych 
problémov. Ponúka im praktické skúsenosti s plánovaním 
a založením vlastného sociálneho projektu. Potenciál pre 
pozitívne výsledky je zrejmý z vyjadrenia čínskeho študenta 
zapojeného do projektu spoločného sociálneho podniku  
s partnerskou školou v Devone:

„V sérii inovačných aktivít sme pocítili skutočnú radosť  
zo života, zlepšili si schopnosti a urobili niečo dobré  
pre spoločnosť. Dúfame tiež, že cez našu priateľskú 
spoluprácu môžeme skutočne realizovať naše sny 
o kultúrnej výmene a navždy zostať dobrými priateľmi.“

© British Council

¹ Ak sa chcete dozvedieť viac o príležitostiach v British Council na posilnenie základných zručností, stiahnite si našu brožúru: „Unlocking a world of potential“
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Lekcia 1: Naša komunita, naša budúcnosť, 
naša zodpovednosť

Tému otvorte tým, že svojich žiakov zoberiete na prieskum 
do centra mesta/obce. Požiadajte ich, aby v dvojiciach 
vyfotografovali a opísali miestne podniky a poskytovateľov 
služieb, okolo ktorých budú prechádzať. Späť v triede nech 
označia svoju trasu a zaujímavé miesta na mape a vytvoria 
triedny zoznam všetkých podnikov, ktoré našli na prechádzke. 
Povzbuďte ich k tomu, aby našli spôsob rozdelenia 
zapísaných podnikov do kategórií. Môžu ich zoskupiť 
napríklad do skupín ako „maloobchod s potravinami“, 
„neziskové organizácie“, „zábavné služby“, „finančné 
služby“. Výsledky nech zobrazia graficky podľa vlastného 
uváženia, napríklad formou stĺpcových grafov, koláčových 
grafov, Vennových diagramov či pomocou fotografií.

Vysvetlite, že sociálne podniky sú také organizácie, ktoré 
riešia sociálne a environmentálne problémy. Vytvárajú 
pracovné príležitosti a vytvárajú príjmy ako ostatné 
podniky, ale namiesto toho, aby zisk odvádzali vlastníkom, 
tak ho znovu investujú s cieľom napĺňať svoje sociálne 
poslanie. Pritom zlepšujú životy ľudí v komunitách  
a spoločnosti. To, či ide o sociálne orientovaný podnik, 
neurčuje len konkrétna právna úprava, ale najmä 
skutočnosť, ako podnik nakladá so svojim ziskom a aké 
sleduje sociálne ciele.

Pozrite si video z Plymouthu, ktoré predstavuje mladého 
Toma Daleyho, alebo toto video pre školu v Škótsku –  
It’s happening, TSI Moray video.

Domnievajú sa vaši žiaci, že niektoré z organizácií alebo 
poskytovateľov služieb uvedených na zozname sú sociálne 
podniky? Požiadajte ich o zdôvodnenie svojej odpovede. 
Na domácu úlohu požiadajte žiakov preskúmať činnosť 
jedného známeho sociálneho podniku a svoju prácu 
prezentovať vo formáte, ktorý si sami zvolia. Dôležité 
príklady v Spojenom kráľovstve by mohli zahŕňať The Big 
Issue, Divine Chocolate, alebo sieť reštaurácií Jamieho 
Olivera „Fifteen“. Požiadajte ich, aby v rámci výskumu zistili: 

•	 Kedy a prečo bol založený daný sociálny podnik?

•	 Aké služby poskytuje?

•	 Kto boli kľúčoví ľudia alebo podnikatelia, ktorí sa 
podieľali na jeho zriadení?

Odkazy na učebné osnovy: geografia, občianska 
náuka, matematika, PSHE (v Anglicku označovaný ako 
„Personal, Social, Health and Economic education“), 
Informatika, matematická a jazyková gramotnosť.

Zručnosti a schopnosti: spolupráca, výskumné zručnosti, 
kritické myslenie, komunikácia, analýza, porozumenie, 
šírenie informácií, rozpoznanie potreby a príležitosti, 
prispôsobivosť, reziliencia a budovanie dôvery.

Ciele učenia: Vykonať prieskum miestnych organizácií 
a dozvedieť sa o sociálnom podnikaní.

Zdroje: Digitálne fotoaparáty, mapy miestnej oblasti, 
veľké hárky papiera a perá, informácie o známych 
sociálnych podnikoch.

Príklady sociálneho podnikania zo 
Spojeného kráľovstva a Slovenska 
Časopis Nota bene: Predávajúcimi sú ľudia bez 
domova, ktorí čelia ťažkej finančnej situácii. Časopis 
predávajú zákazníkom za 1,40 EUR a zisk (po odčítaní 
nákupnej ceny) im zostáva. Majú tak určitú hotovosť  
na riešenie napríklad miesta na prespatie. 

Café Direct, Divine Chocolate: Mnohé fair trade 
podniky sú sociálne podniky – platia o niečo viac než 
ostatní za suroviny, ktoré nakupujú od pestovateľov 
v treťom svete. Pestovateľom a ich komunitám to 
pomáha uniknúť prácou z chudoby.

Fifteen (sieť reštaurácií, ktorú v roku 2002 založil 
Jamie Oliver): Firma Fifteen realizuje školenia pre 
mladých, ktorí majú ťažkosti nájsť si prácu – často kvôli 
problémom s drogami. Všetok zisk z reštaurácií sa 
vracia do podniku, aby dokázal pomôcť väčšiemu 
počtu účastníkov školení.

Ak pracujete s partnerskou školou, môžete:
•	 zdieľať a porovnať zistenia z analýzy miestnych 

podnikov a realizovať výskum o známych prospe- 
rujúcich sociálnych podnikoch v jednotlivých 
krajinách.

https://vimeo.com/58045267
https://www.youtube.com/watch?v=uasc0bUZroo&feature=youtu.be 
http://www.cafedirect.co.uk/discover-our-difference/
http://www.jamieoliver.com/the-fifteen-apprentice-programme/home
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Lekcia 2: Čo robia sociálne podniky?

Spýtajte sa žiakov, čo zistili pri spracovaní domácej úlohy. 
Ukážte triede niekoľko prípadových štúdií, ktoré približujú 
cestu úspešných sociálnych podnikov. Pustite krátke videá 
so štyrmi príkladmi ako StreetBank, a Mazi Mas, ako aj 
príbehy sociálnych podnikov realizovanými podobnými 
školami. Tri príklady nájdete v Prílohe 1, ale vo vašom okolí 
sa možno nájdu aj ďalšie. Rozdeľte triedu na malé skupiny  
a požiadajte žiakov, aby prediskutovali nasledujúce otázky 
a svoje odpovede zapísali:

•	 Aký cieľ majú jednotlivé sociálne podniky?

•	 Aký produkt / službu poskytujú tieto sociálne podniky?

•	 Na koho podporu slúži činnosť sociálneho podniku? 
Akým spôsobom mu dáva podporu?

•	 Ktorý prezentovaný nápad/zámer je podľa vás 
najzaujímavejší a najdôležitejší?

Požiadajte žiakov, aby prezentovali výsledky svojej diskusie 
ostatným žiakom v triede a vytvorili zoznam všetkých 
prvotných nápadov, ktoré by mohli rozvinúť pri založení 
vlastného sociálneho podniku.

Odkazy na učebné osnovy: angličtina, informatika, 
podnikanie, spoločenské vedy, (geografia, moderné 
štúdiá, životné prostredie), matematická a jazyková 
gramotnosť.

Zručnosti a schopnosti: komunikácia, kreatívne 
myslenie, spolupráca, skúmanie, budovanie dôvery, 
hodnotenie, analýza, porozumenie, ovplyvňovanie, 
spolupráca a vedenie ostatných.

Ciele učenia: preskúmať príklady rôznych typov 
sociálnych podnikov – ich produktov a cieľov.

Zdroje: prístup na internet, veľký papier, perá.

Ak pracujete s partnerskou školou, môžete: 

•	 zistiť príklady sociálnych podnikov v krajine 
partnerskej školy a podeliť sa s nimi o prvotné 
nápady na sociálne podnikanie a získať spätnú 
väzbu. 

Sociálne podniky pod vedením žiakov prezentujú svoje produkty na trhovisku Akadémie sociálnych podnikov. © Rachael Heine

https://www.streetbank.com/splash?locale=
http://www.mazimas.co.uk/
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Lekcia 3: Kto je úspešný podnikateľ/ka?

Úspešné sociálne podniky často zakladajú a riadia 
podnikatelia, ktorí sú vytrvalí, inovatívni a intelektuálne 
zvedaví – majú všetky kľúčové zručnosti a vlastnosti 
potrebné na úspech v 21. storočí. Dokážu vaši žiaci 
menovať nejakých úspešných podnikateľov? Pracujú  
vo finančnom, kreatívnom alebo sociálnom sektore?

Ukážte svojim žiakom niekoľko videí úspešných a neúspešných 
prezentácií potenciálnych podnikateľov v televíznom 
programe Dragons’ Den (v Česku pod názvom Den D).

Zadajte žiakom, aby na veľký hárok papiera vytvorili  
nákres moderného podnikateľa a spísali zoznam zručností 
a vlastností, ktoré potrebuje k úspechu. Môžu ísť napríklad o: 
odhodlanie, čestnosť a motiváciu.

Nechajte ich dokončiť tri vety, ktoré sa začínajú takto: 
„Úspešný podnikateľ je človek, ktorý... “ Napríklad: 
„Úspešný podnikateľ je človek, ktorý... je vytrvalý  
a odhodlaný prichádzať s novými nápadmi“.

Povzbudiť ich, aby si vyskúšali svoje podnikateľské 
schopnosti s touto hrou od Kathryn Loughnan 
(ambasádorky Týždňa globálneho podnikania):

•	 Každý žiak v skupine má navrhnúť „zlý nápad“ a napísať 
ho na papier.

•	 Papiere všetci zložia a vložia ho do košíka.

•	 Každý členov skupiny si postupne vytiahne jeden 
nápad z košíka.

•	 Predstaví ho skupine, ktorá vysvetlí, prečo by mohlo ísť 
o zlý nápad a potom diskutuje o tom, ako z neho spraviť 
dobrý nápad!

•	 Napríklad štyri zlé nápady, ktoré vám pomôžu začať, 
môžu zahŕňať maskované golfové loptičky, jedlé vôdzky 
pre psov, maska na oči žiariaca v tme a čajník vyrobený 
z čokolády.

•	 Môžete ich tiež požiadať, aby premýšľali o sociálnych  
a environmentálnych dôsledkoch týchto nápadov, teda, 
či sú šetrné k životnému prostrediu a či spĺňajú kritériá 
spravodlivého obchodu „fair trade“.

Odkazy na učebné osnovy: občianska náuka, angličtina, 
PSHE, IKT, matematická a jazyková gramotnosť.

Zručnosti a vlastnosti: komunikácia, spolupráca, 
kreatívne myslenie, reziliencia, odhodlanie uspieť, 
budovanie dôvery.

Ciele učenia: Identifikovať zručnosti a vlastnosti 
potrebné pre úspešných podnikateľov.

Zdroje: Plastové lyžice, plastelína, použitý papier, 
prístup na internet.

Vašich žiakov – začínajúcich  podnikateľov – môžete vyzvať 
k tvorivosti. Každej skupine dajte plastelínu a lyžicu, nech 
z týchto materiálov v krátkom čase navrhnú a vytvoria 
nový produkt. Všetky skupiny potom svoj inovatívny 
produkt predstavia a vysvetlia, aké nápady do produktu 
vložili. Mali by vysvetliť:

•	 Čo vytvorili.

•	 Prečo sa rozhodli vytvoriť práve takýto produkt.

•	 Komu produkt pomôže alebo kto ho bude používať.

Veďte diskusiu o tom, ktorá skupina bola najúspešnejšia  
a prečo.

Ak pracujete s partnerskou školou, môžete:
•	 si vymeniť príklady úspešných podnikateľov 

z každej krajiny.

•	 zdieľať, aké zručnosti a vlastnosti sú podľa vás 
potrebné na to, stať sa úspešným podnikateľom.

•	 rozhodnúť sa spolupracovať v dohodnutom čase  
v spoločnom online priestore ako napríklad Padlet. 
Obe triedy hneď uvidia zverejnené nápady.

•	 odfotiť si a zdieľať nápady na produkty z plastelíny 
a lyžice.
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Lekcia 4: Sformulujte veľký zámer

Ak chcete svojim študentom pomôcť vytvárať nápady, 
položte nasledujúcu otázku: Ako vieme vytvoriť projekt 
sociálneho podnikania a zlepšiť tak niečo v našej komunite?

Preskúmajte podrobnejšie so žiakmi možné problémy alebo 
témy, ktoré ich v miestnej komunite zaujímajú a pri ktorých 
majú pocit, že ich dokážu zlepšiť. Dá sa to pomocou myš- 
lienkovej mapy na veľkom hárku papiera alebo on-line 
pomocou bezplatnej webovej stránky na tvorbu myšlien- 
kových máp ako napríklad https://www.mindmup.com/. 
Vymenujte všetky vytvorené nápady a každému žiakovi 
dajte tri nálepky v tvare bodky. Potom ich nechajte, nech 
postupne bodkami označia nimi uprednostňované nápady. 
Žiaci môžu prilepiť všetky tri bodky k jednému nápadu, 
alebo si môžu vybrať tri rôzne nápady. Nápad s najväčším 
počtom bodiek zoberiete ako základ pre váš projekt 
sociálneho podnikania.

Hlavný nápad napíšte uprostred veľkého flipchartového 
papiera, ktorý umiestnite do prednej časti triedy. Žiakom 
rozdajte niekoľko samolepiacich záložiek a požiadajte ich, 
aby sa na päť minút zamysleli nad riešeniami tohto problému 
či otázky. Povzbudzujte ich, aby boli vynaliezaví, ale aj 
realistickí v tom, čo zvládnu zrealizovať.

Realizácia projektu sociálneho podnikania si vyžaduje veľa 
zručností ako tvorivosť, líderstvo, komunikáciu, vyhod- 
nocovanie rizika, schopnosť presvedčiť, vyjednávanie 
a rozpočtovanie. Je dôležité, aby vaši žiaci pochopili, aká 
náročná práca a plánovanie sú potrebné na to, aby sa ich 
projekt stal realitou a uspel.

Spojte sa s rodičmi, miestnymi podnikmi, organizáciami  
a ďalšími školami zapojenými do prevádzkovania sociálnych 
podnikov a zorganizujte ich návštevu vašej školy alebo 
online diskusiu so žiakmi o ich pracovných úlohách 
a povinnostiach v rámci podnikania. Možno by začínajúcim 
podnikateľom mohli ponúknuť aj pomoc a poradenstvo 
týkajúce sa podnikania. Napríklad jedna škola pracovala  
s miestnym poslancom na zlepšení komunikačných 
zručností a prezentačných techník. Web dizajnérskej firme 
Redweb pomohla a poradila s používaním digitálnych 
technológií. Nezabudnite do vašich plánov zapojiť aj 
vedenie školy a správnu radu školy a zvýšiť tak povedomie 
a podporu v celej komunite školy.

Odkazy na učebné osnovy: občianska náuka, 
angličtina, PSHE, matematika, ekonómia, umenie 
a dizajn, spoločenské vedy (moderné štúdiá), 
geografia a IKT. 

Zručnosti a vlastnosti: spolupráca, komunikácia, 
kreatívne myslenie, reziliencia, líderstvo, zhodnotenie 
rizika s cieľom vykonávať informované rozhodovanie, 
presvedčovanie a vyjednávanie, počúvanie druhých  
a ocenenie ich názorov a nápadov.

Ciele učenia: dentifikovať zámer pre školský projekt 
sociálneho podnikania. Preskúmať rôzne role a zodpo- 
vednosti zapojené do prevádzkovania sociálneho 
podniku. Vytvoriť jasný podnikateľský plán, ktorý 
identifikuje hlavné činnosti, zdroje a kritériá úspechu.

Zdroje: Nálepky v tvare bodky, samolepiace záložky, 
veľké hárky papiera.

Ak pracujete s partnerskou školou, môžete:
•	 sa porozprávať cez Skype s rodičmi alebo miestnymi 

podnikmi alebo si ich príspevok nahrať a použiť ho 
na neskoršiu diskusiu.

•	 porovnať a pomenovať rozdiely medzi podobnými 
zamestnaniami v rôznych krajinách.

•	 si vymeniť plány a prípravné materiály na spustenie 
vášho projektu sociálneho podnikania.

https://www.mindmup.com/
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Lekcia 5: Premeňte zámer na skutočnosť!

Teraz sa musíte rozhodnúť, ako vybratý zámer použiť na 
presadenie zmeny a čo si bude jeho realizácia vyžadovať. 

Čo je potrebné urobiť na jeho dosiahnutie? Bude potrebné 
žiakom pomôcť s vytvorením zoznamu úloh, rozdelením rolí 
a zodpovedností, a vytvorením časového plánu s kľúčovými 
míľnikmi, ktoré treba dosiahnuť. Žiakov povzbuďte k tomu, 
aby za tento proces sami prevzali zodpovednosť a stanovili 
si vlastné ciele.

Plán úspechu
Na začiatok tohto procesu by mali žiaci zohľadniť aj 
nasledovné:

•	 Spoznanie cieľového trhu.

•	 Vytvorenie SWOT analýzy súčasných trhov (silné stránky, 
slabé stránky, príležitosti, ohrozenia) súvisiace s vybra- 
nou témou alebo produktom sociálneho podniku.

•	 Zabezpečenie vstupov potrebných na produkt 
a stanovenie nákladov.

•	 Stanovenie nákladov, cien, marže a zisku.

•	 V Prílohe 2 nájdete niekoľko tipov o cenotvorbe od 
škótskej akadémie sociálnych podnikov.

•	 Pomenujte si jednoduchým spôsobom východiskový 
stav, aby ste dokázali merať dopad vášho projektu.

•	 Diskutujte o nasledujúcich otázkach:

 – Kto je vaša cieľová skupina?

 – Ako si zadefinovať úspech?

•	 Ako najlepšie umiestniť váš projekt sociálneho 
podnikania na trhu?

•	 Ako a kde získate niektoré položky? Ako stanovíte 
náklady toho, čo budete musieť kúpiť a cenu toho,  
čo budete musieť predať? Podľa čoho budeme vedieť, 
že projekt mal pozitívny dopad aj pre ostatných?

•	 Ak je náš projekt sociálneho podnikania škodlivý pre 
životné prostredie či ľudí, čo vieme urobiť na vyrie- 
šenie týchto problémov?

•	 Napadá nám niečo, čo by mohlo zlyhať a ako vieme 
takémuto zlyhaniu zabrániť? (hodnotenie rizika)

•	 Ako budeme získavať spätnú väzbu od zákazníkov?

O pomoc s organizáciou môžete znova požiadať rodičov 
alebo miestne firmy s ich skúsenosťami. Zamyslite si tiež 
nad tým, ako budú vaši žiaci projekt sociálneho podnikania 
propagovať. Zvážte využitie sociálnych médií vrátane 
skupín na Facebooku, Twitter a e-mail (možno bude 
potrebné venovať sa bezpečnosti na internete a zohľadniť 
spôsoby sledovania a moderovania obsahu). Malo by to 
zahŕňať inzerciu konkrétnych aktivít, predaja či produktu.  

Odkazy na učebné osnovy: angličtina, občianska 
náuka, IKT, PSHE, matematika, umenie a dizajn.

Zručnosti a schopnosti: komunikácia, spolupráca, 
kreatívne myslenie, dôvera, časový manažment, 
analyzovanie, plánovanie, odhodlanie uspieť.

Ciele učenia: spustiť, prevádzkovať a zhodnotiť projekt 
sociálneho podnikania na škole a preskúmať, ako 
postupuje.

Podrobné plánovanie
Žiaci budú musieť stanoviť, čo je potrebné urobiť a kedy. 
Budú musieť rozhodnúť o rôznych úlohách dôležitých na 
dosiahnutie úspechu a kto bude mať akú rolu.

Môžu rozhodnúť napríklad o týchto rolách:

•	 Komunikácia – s potenciálnymi zákazníkmi

•	 Komunikácia – s partnermi alebo podporovateľmi

•	 Plánovanie a riadenie rozpočtu

•	 Organizácia zdrojov – je na projekt potrebná miestnosť, 
stánok? Aké ďalšie vybavenie treba? 

•	 Zabezpečenie spolupráce v tíme a vytrvalosti v plnení 
úloh. Kde a ako často sa bude tím stretávať? Kto 
naplánuje diskusie, aby boli úspešné?

V prílohe 3 (strany 13–16) nájdete šablónu z Akadémie 
sociálneho podnikania. Z nej môžete využiť štruktúru 
podnikateľského plánu a niekoľko tipov na jeho 
vypracovanie a na stanovenie ceny tovaru či služieb.. 

Spustenie
Nakoniec stanovte termín a možno pozvite rodičov, 
miestnu tlač, médiá a správnu radu a projekt sociálneho 
podnikania oficiálne uveďte do života.

Ak pracujete s partnerskou školou, môžete:
•	 si vymieňať informácie o tom, ako postupuje váš 

sociálny podnik. 
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Lekcia 6: Prehľad – čo sme sa naučili?

Po uplynutí stanoveného časového obdobia povzbuďte 
svojich žiakov k tomu, aby svoj projekt sociálneho 
podnikania zhodnotili a výsledky oslávili. 

Diskutujte v malých skupinách:

•	 Čo sa podarilo?

•	 Čo sa naučili?

•	 Aké zručnosti si posilnili?

•	 Čo by mohlo sociálny podnik ešte zlepšiť?

Zadajte žiakom, aby získavali spätnú väzbu od zákazníkov 
alebo ľudí, ktorí sa v meste či obci stretli s projektom 
sociálneho podnikania, alebo bol pre nich prínosný. Môžu 
na to využiť krátky online prieskum či dotazník veľkosti 
pohľadnice.

© Mat Wright
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Príloha 1: Prípadové štúdie zo škôl

Kaviareň Friday Community Café: Škola Kilpatrick 
School (pre deti so špeciálnymi potrebami), Škótsko
Škola Kilpatrick otvorila obchod s ručnými výrobkami  
a komunitnú kaviareň, ktorá podporuje charity v Škótsku 
a v ďalších krajinách. Tímy sociálneho podnikania v škole 
Kilpatrick a kaviarne Friday Community Café získavajú 
podporu pre aktivity zamerané na zdravie a vzdelanie 
v chudobných štvrtiach Kampaly v Ugande prostred- 
níctvom spolupráce so sociálnym podnikom Awamu.

Žiaci, zamestnanci, rodičia aj priatelia školy sa vždy tešia na 
piatkové ráno, kedy kaviareň ponúka koláče a pečivo čerstvo 
upečené žiakmi, ako aj rôzne nápoje. Otvorený je aj školský 
obchod. Tam si možno tovar prehliadnuť, alebo aj zakúpiť 
ručne vyrobené pozdravné karty či špeciálne darčeky.

Školu potešilo, keď mohla sledovať, ako rastú zeleninové 
záhrady, na ktoré pred rokom finančne prispela. Žiaci 
s potešením sledovali aj 15-ročného Kakoozu, skutočne 
nadšeného záhradníka a podnikateľa, keď so školou zdieľal, 
ako záhrada postupuje, ako sa dá vytvoriť záhrada vo vreci. 
Žiaci sa už nemohli dočkať, keď si to na jar sami vyskúšajú.

Podpora poskytovaná Awamu zmenila bežný podnik na 
sociálny podnik a dala nový zmysel úsiliu žiakov. Cítia sa 
posilnení, keď vlastnými schopnosťami pomáhajú iným 
a majú motiváciu postaviť čo najviac zeleninových záhrad.

V decembri 2014 sa v škole uskutočnil sociálny Vianočný 
trh. Navštívili ho ľudia z celej komunity Kilpatrick a pre 
sociálny podnik Awamu sa vyzbieralo ďalších 500 libier.

Keďže vzdelávanie v Kampale nie je bezplatné, podpora  
zo škótskej školy vo výške 800 libier umožnila niekoľkým 
miestnym žiakom nastúpiť na strednú školu.

Žiaci školy Kilpatrick a v ugandskej Kampale si posielajú 
listy a kresby. Z tých vznikla kniha, do ktorej zahrnuli aj  
z Clydebanku a Kampaly!
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Výučba podnikania v cestovnom ruchu na školách
Program JA FIRMA organizácie Junior Achievement 
Slovensko kombinuje prácu v triede a aktivity v teréne pri 
príprave žiakov na podnikanie v cestovnom ruchu. Program 
sa realizuje formou záujmového krúžku, alebo ako voliteľný 
nepovinný predmet v rozsahu aspoň dve vyučovacie 
hodiny týždenne. Junior Achievement poskytuje online 
učiteľom učebné texty, cvičebnicu a metodickú príručku.

Žiaci sa učia zodpovednosti, rozhodovaniu a vedeniu ľudí, 
okrem samotných ekonomických aspektov podnikania.  
K  získaným zručnostiam patrí napríklad zručnosť otvoriť  
a používať bankový účet, realizovať prieskum trhu, spolu- 
pracovať na vytvorení podnikateľského plánu, vyvinúť  
a rozvíjať vlastný produkt alebo službu, zabezpečiť jeho 
propagáciu a predaj, či spravovať firemné financie.

Richard Kačík, absolvent programu JA Firma a spolu- 
zakladateľ firmy Lightech: „Vďaka projektu JA Slovensko 
som sa naučil prezentovať svoje názory a komunikovať 
so staršími. Pri obchodných stretnutiach so zákazníkmi 
si občas spomeniem na stratégie, ktoré sme so spolu- 
žiakmi v rámci predmetu vymýšľali, keď sme chceli 
produkt študentskej spoločnosti presadiť na našom 
malom školskom trhu. Myslím si, že je to jediný predmet, 
ktorý v podnikaní stále využívam. A od študentskej firmy 
to bol už len krôčik k serióznemu podnikaniu v oblasti 
svetelnej techniky.“ (Profit, 7. september 2016).

Cvičné firmy na stredných školách na Slovensku
V obchodných akadémiách a stredných odborných školách 
pôsobia stovky cvičných firiem žiackych podnikateľov 
v programe Slovenského centra cvičných firiem Štátneho 
inštitútu odborného vzdelávania. V septembri každého 
nového školského roka vznikajú v rámci predmetu „Cvičná 
firma“ a v januári niektoré pozastavujú svoju činnosť.  
Ďalšie sa likvidujú buď v júni alebo v januári. Žiaci získavajú 
vedomosti o procese založenia firmy na Slovensku  
(so simulovanou činnosťou registrového súdu, odboru 
živnostenského podnikania a daňového úradu, banky, 

sociálnej a zdravotnej poisťovne a úradu práce) 
a o všetkých dôležitých aspektoch jej fungovania. Hoci 
mnohé firmy nevykonávajú permanentnú ekonomickú 
aktivitu, niektorí absolventi cvičných firiem začínajú  
po skončení strednej školy podnikať.

Medzi cvičnými firmami (http://www.sccf.sk/zoznam- 
cvicnych-firiem-21.html) sú také, čo sa venujú 
maloobchodu, organizácii podujatí, predaju občerstvenia, 
reklamným a marketingovým službám a mnohé ďalšie. 

Hlavolam Lu Ban: chlapčenská stredná škola 
v Devonporte v Anglicku a technická stredná škola 
v Zhejiang v Číne
Medzi chlapčenskou strednou školou v Devonporte v Anglicku 
a technickou strednou školou v Zhejiangu v Číne sa rozvi- 
nula spolupráca. Čínski študenti so zameraním na sociálne 
podnikanie (Social Enterprise Qualification – SEQ) zistili,  
že mnohí mladí ľudia majú závislosť od hrania online hier, 
so škodlivým vplyvnom na ich fyzický vývoj a psychické 
zdravie. 

Na riešenie tohto problému študenti vytvorili hlavolam 
založený na tradičnej čínskej hračke na rozvoj inteligencie 
– hlavolam Lu Ban na stimuláciu aktivity mozgu. Ten vyrobili 
z recyklovaných materiálov, pričom spolupracujú so 
študentmi z chlapčenskej strednej školy v Devonporte  
na návrhu obalu a marketingu produktu v Spojenom 
kráľovstve a Číne.

http://www.sccf.sk/zoznam-cvicnych-firiem-21.html
http://www.sccf.sk/zoznam-cvicnych-firiem-21.html
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Príloha 2: Tipy a rady k nastaveniu cien

Nastaviť správnu cenu je veľmi dôležité. Podľa ceny budú 
zákazníci vnímať projekt sociálneho podnikania určitým 
spôsobom.

•	 Pri vysokej cene sa budú nazdávať, že predávate 
kvalitný produkt (ak je produkt dostatočne dobrý).  
Pri nízkej cene budú produkt vnímať ako lacný, ale ako 
dobrú hodnotu za peniaze (ak bude produkt jednoduchý, 
ale v dobrej kvalite).

•	 Bez ohľadu na cenu produktu sa uistite, aby vaši 
zákazníci mali pocit, že za peniaze dostávajú 
primeranú hodnotu.

Za poskytovaný produkt / službu si zaslúžite platbu. 
Zákazník by mal byť presvedčený, že produkt / služba stojí 
za cenu, ktorú mu/jej dáte.

•	 Zamyslite sa nad výhodami, ktoré váš produkt / služba 
prináša.

Pri výrobe produktu / služby sú dva rôzne typy nákladov. 
Náklady na pracovný priestor, kúrenie a osvetlenie sú 
pevné. Náklady na materiál a mzdy sú premenlivé a stúpajú, 
keď vyrábate viac výrobkov.

•	 Nie je pravdepodobné, že v rámci školského projektu 
sociálneho podnikania budú pevné náklady.

•	 Ak chcete dosiahnuť zisk, príjmy musia byť vyššie než 
náklady na výrobu produktu či poskytnutie služby.

Pozrite sa na vašu konkurenciu – vaše ceny by nemali byť 
oveľa vyššie ani oveľa nižšie.

Rozdielne ceny pomáhajú prilákať zákazníkov, ale vždy 
potrebujú prinášať zisk.

•	 Môžete zaviesť produkty alebo určité časy so zľavnenými 
cenami – predávať výrobky za 9,99 eur a nie za  
10,00 eur; predávať so stratou s cieľom získať nových 
zákazníkov; predávať jedinečný produkt či službu za 
vysokú cenu; a pri novom produkte ponúknuť nižšiu 
uvádzaciu cenu, ktorú zvýšite, keď sa produkt stane 
obľúbenejším.

Zhrnutie
•	 Urobte si výpočet nákladov na výrobu produktov alebo 

poskytovanie služieb.

•	 Pozrite sa na vašich konkurentov a ceny nastavte buď 
tesne pod alebo nad ich cenami (avšak vždy nad vašimi 
výrobnými nákladmi).

•	 Využite rôzne prístupy k tvorbe cien.
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Príloha 3: Rady a tipy na vypracovanie 
podnikateľského plánu 

Kto by ho mal vypracovať?
V ideálnom prípade majú podnikateľský plán vypracovať deti, ktoré projekt realizujú, 
s pomocou učiteľa.

Šablóna pre podnikateľský plán umožňuje flexibilitu – pokyny sú uvedené nižšie.

Časť 1: Úvod a základné informácie

V stručnosti, aký je váš podnikateľský 
zámer a prečo má šancu na úspech?

Toto je hračka! Jednoducho opíšte, čo plánujete robiť, napríklad chcete 
otvoriť kaviareň, či recyklovať školské uniformy. Potom vysvetlite, prečo 
si podľa vás budú ľudia kupovať váš produkt alebo službu.

Časť 2: Vedenie

Kto bude podnikateľský projekt riadiť 
a ako ho možno zaradiť do štruktúry 
školy?

Ak máte lídra, výborne! Ak nie, môžete vysvetliť, prečo ho nemáte 
a uviesť mená ľudí zapojených do sociálneho podniku. Bolo by dobré 
zahrnúť aj učiteľa, ktorý vám pomáha.

Aké lídrovské zručnosti získate alebo si 
začnete rozvíjať prostredníctvom 
podnikateľského projektu?

Môžu zahŕňať: plánovanie, riadenie tímu alebo skupiny, zastupovanie 
tímu – komunikácia, ísť príkladom, motivácia a povzbudzovanie tímu.

Časť 3: Ciele

Aké sú hlavné veci, ktoré chcete projektom dosiahnuť?  
O tomto diskutujte a premýšľajte, pretože vám to pomôže prijímať rozhodnutia neskôr. Zamyslite sa nad tým, čo chcete 
svojou tvrdou prácou dosiahnuť.

Cieľ 1: Skúste každý cieľ naformulovať tak, aby začínal výrazom „Dúfame, že do 
ukončenia projektu sociálneho podnikania...“

Cieľ 2:

Cieľ 3:
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Časť 4: Produkty / služby

Aký produkt(y) predávate? 
Ak ide o službu, čo najpresnejšiu ju opíšte.

Táto časť je podobná časti 1, ale tentokrát doplňte trochu podrobnejšie 
informácie.

Časť 5: Analýza trhu

a) Ako viete, že váš produkt ľudia 
potrebujú?

Opíšte, prečo by ľudia mali kupovať váš produkt / službu. Ten bude 
úspešný, ak budú skutočne potrebovať a nebudú ho kupovať len kvôli 
tomu, aby vám pomohli.

b) Kto sú vaši zákazníci? Uvažujte čo najširšie. Ostatné školy okolo vás, rodičia, miestne podniky, 
on-line zákazníci?

c) Kto sú vaši konkurenti? Váš konkurent je niekto, kto predáva to isté čo vy, alebo ponúka tú istú 
službu.

d) Aké ceny budete účtovať? K dispozícii je hárok s tipmi a radami (pozri prílohu 2).

e) Aký imidž sa snažíte vytvoriť? Čo si ľudia myslia o vašom podnikaní, keď počujú názov vášho 
podnikateľského projektu? (Pomôžte si uvažovaním o niektorých 
spoločnostiach, ktoré používate, napr. Tesco, Lidl, Apple – aké slová  
by ste použili na opísanie ich služby?)

f) Aké metódy použijete na propagáciu  
a predaj vášho produktu?

Ako sa ľudia dozvedia o vašom produkte a kde si ho môžu kúpiť?

Časť 6: Spoločenský, environmentálny a ekonomický dopad

Spoločenský dopad Ako použijete zisk na pomoc druhým?

Dopad na životné prostredie Niečo na premýšľanie... Ako si vaši zákazníci odnesú svoj nákup?  
Ako zlikvidujete odpad? Je vaša výroba šetrná k životnému prostrediu? 
Sú vaše materiály šetrné k životnému prostrediu?

Economic impacts Niečo na premýšľanie... Aký ovplyvní projekt sociálneho podnikania vaše 
uvažovanie o podnikaní? Aký bude dopad „fair trade“ (spravodlivého 
obchodu) na výrobcov v rozvojovom svete? Ako sa zmenili vaše znalosti 
o práci s peniazmi?
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Časť 7: Otázky spojené s uvedením do prevádzky

Kedy sa začal projekt realizovať? 
Alebo kedy sa začne?

Počet a veková skupina žiakov 
pracujúcich na projekte?

Kde budú prebiehať projektové aktivity?

Ako často?

Časť 8: Financie

Príjmy: 
Kde nájdete peniaze na spustenie projektu 
sociálneho podnikania?

Prostriedky môže byť z úveru, zo školy, či z fundraisingovej aktivity.

Výdavky: 
Aké výdavky vzniknú v priebehu činnosti 
podniku?

Odpovede nájdete v časti 5.

Vysvetlite, ako budete dosahovať zisk 
a ako s ním naložíte?

Pomôže vám časť 5.
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Kde zistiť viac

Nasledujúci zoznam webových stránok a zdrojov vám 
pomôže zistiť viac o fungovaní sociálnych podnikov 
a o vzdelávaní podnikania na školách:

•	 British Council:  
www.britishcouncil.org/society/social-enterprise

•	 Real Ideas Organisation:  
www.realideas.org

•	 Transforming Schools:  
www.realideas.org/transforming-schools-education

•	 Social Enterprise Academy:  
www.social-enterprise.academy/scot/

•	 Young People Resources:  
www.socialenterprise.academy/scot/Young-People/
Resource-Bank

•	 Slovenské centrum cvičných firiem:  
http://www.sccf.sk/

•	 Program JA FIRMA:  
https://www.firma.jaslovensko.sk/

•	 Social Impact Award, Slovensko:  
http://socialimpactaward.sk/

•	 Príbehy British Council o úspešných podnikoch:  
www.britishcouncil.org/society/social-enterprise/
success-stories

•	 Partnerská zóna British Council:  
www.theguardian.com/british-council-partner-zone

•	 Social Enterprise UK:  
www.socialenterprise.org.uk/about/
about-social-enterprise

•	 Peter Jones Enterprise Academy:  
www.pjea.org.uk

•	 Tycoon in School:  
www.tycooninschools.com

•	 Bezplatný nástroj na tvorbu myšlienkových máp možno 
nájsť na stránke: 
www.mindmup.com

Ako nájsť partnerskú školu:
Ak nemáte partnerskú školu, ale chcete ju nájsť  
a vytvoriť priestor na online spoluprácu, ďalšie 
informácie nájdete na adrese: 

www.schoolsonline.britishcouncil.org/
partner-with-a-school/finding-the-right-partner

www.britishcouncil.org/society/social-enterprise
www.realideas.org
www.social-enterprise.academy/scot/
www.socialenterprise.academy/scot/Young-People/Resource-Bank
www.socialenterprise.academy/scot/Young-People/Resource-Bank
http://www.sccf.sk/
https://www.firma.jaslovensko.sk/
www.britishcouncil.org/society/social-enterprise/success-stories
www.britishcouncil.org/society/social-enterprise/success-stories
www.theguardian.com/british-council-partner-zone
www.socialenterprise.org.uk/about/about-social-enterprise
www.socialenterprise.org.uk/about/about-social-enterprise
www.pjea.org.uk
www.tycooninschools.com
www.mindmup.com
www.schoolsonline.britishcouncil.org/partner-with-a-school/finding-the-right-partner
www.schoolsonline.britishcouncil.org/partner-with-a-school/finding-the-right-partner


© British Council 2016 / F216 
British Council je medzinárodnou organizáciou Spojeného kráľovstva pre kultúrne vzťahy a vzdelávacie príležitosti.


