
 
Základy podnikateľského myslenia – tvorba projektov MYP 
 
Charakteristika predmetu 
 
Základy podnikateľského myslenia – tvorba projektov patrí do kategórie odborných predmetov. 

Jeho cieľom je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností a kompetencií z oblasti 

podnikateľských príležitostí a rizík, ekonomického smerovania spoločnosti, podpory 

podnikateľského prostredia ako aj aplikovanie problémovo orientovaného vyučovania na 

tvorbu projektov a ich prezentácií, propagačných materiálov a elektronickej komunikácie. 

Úlohou je vyhľadávanie nových informácií, využitie nadobudnutých vedomostí a zručností 

z ostatných predmetov a ich transformácia do projektovo orientovanej činnosti. 

 

Učivo vyučovacieho predmetu sa zameriava na najnovšie trendy reálnej ekonomickej praxe, 

rozvoj podnikateľského a kreatívneho myslenia a tvorbu projektov. Predmet je prepojený so 

všetkými ekonomickými, grafickými ako aj časťou všeobecných predmetov, čím je 

zjednocujúcim prvkom vo vyučovacom procese. Práca žiakov je orientovaná na praktickú 

a individuálnu prácu. Je samozrejmé, že pre tieto úlohy sa využíva výpočtová technika a jej 

programové vybavenie, a preto výučba prebieha v odbornej učebni. Vyučovanie prebieha 

hlavne formou aktívnej práce žiakov, riešením zadaných úloh a projektov a takto sa stáva 

nástrojom ako aplikovať myšlienky, vízie a nápady v reálnom živote. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Výstupné všeobecné ciele predmetu 
 

- schopnosť pohotovo reagovať na potreby spoločnosti 

- schopnosť komunikovať, uplatňovať zásadu interaktívnej spolupráce a konsenzu 

- schopnosť orientovať sa v informáciách, rozumieť im a vedieť ich využívať v praxi 

- schopnosť racionálneho riešenia problémových situácií 

- schopnosť rozhodovať v očakávaných i nepredvídaných situáciách a niesť 

zodpovednosť za  svoje rozhodnutie i konanie 



- schopnosť spájať teoretické vedomosti s požiadavkami praxe 

- uplatňovať princíp celoživotného vzdelávania ako jedného zo základných predpokladov 

úspešného zapojenia sa do praxe 

Výstupné špecifické ciele predmetu 
 
- pochopiť podstatu a význam projektov, ako procesu riešenia problémov a zhodnocovania 

potenciálu a príležitostí 

- porozumieť  procesu projektovania ako významnému spoločenskému nástroju uplatňovania 

myšlienok a vízií  v podmienkach života regiónov v rámci národnej ekonomiky i 

medzinárodných vzťahov 

- osvojiť si a porozumieť ekonomickým pojmom, kategóriám a vzťahom medzi nimi 

v oblasti základov riadenia projektov 

- osvojiť si základné praktické zručnosti pri riešení konkrétnych etáp projektovej činnosti 

- formovať pracovné návyky a kladné charakterové vlastnosti žiakov 

 

Hodnotenie a klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie a klasifikácia vychádzajú z Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov SŠ a z kritérií hodnotenia, ktoré boli prerokované a schválené na PK OEP. 

Pri hodnotení didaktického testu žiakov sa vychádza z nasledovného percentuálneho 

ohraničenia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese patria aj ukážky už hotových, 

prípadne realizovaných podnikateľských projektov. 

 

100 % - 90 % výborný 

89,9 % - 75 % chválitebný 

74,9 % - 50 % dobrý  

49,9 % - 25 % dostatočný 

24,9 % - 0 % nedostatočný 


