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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 
Zápis z jednání dne 07.12.2018 od 15:00 hod. 

 

PRACOVNÍ SKUPINA PODNIKAVOST A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 
 

 

místo konání:  

coworking BeePartner, nám. Svobody 527, 739 61 Třinec 

 

 

účastníci jednání: 

viz prezenční listina 

Program setkání: 

1. Zopakování výstupů MAP1 

2. Seznámení se s podklady a agendou pracovní skupiny 
3. Zadání pro práci v pracovní skupině 
4. Aktualizace SWOT 
5. Plán implementačních aktivit  
6. Výjezdní zasedání (témata, lektoři, termíny) 
7. Různé  

 

Průběh jednání: 

1. Zopakování výstupů MAP1 

 

Časový rámec: 2018 až 2022 

Náplň PS 

Priorita 2 - Všestranný rozvoj dětí a žáků a kompetence pro trh práce  

 Metodik Kariérního poradenství 

 Vytvoření databáze firem přátelských školám 

 Zážitkové kariérové poradenství  

o Tématický příměstský tábor 

o Desková hra 

 

Provedl MBA 

2.  
3. Seznámení se s podklady a agendou pracovní skupiny 

 
Provedl MBA viz tištěné podklady 

 

4. Zadání pro práci v pracovní skupině 
 
Rozdělení práce na dílčích aktivitách:  
 
1) Metodik Kariérního poradenství – Soňa, Lukáš 

2) Vytvoření databáze firem přátelských školám – Michal, Lucie, Jakub  
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3) Zážitkové kariérové poradenství  

a) Tématický příměstský tábor – Soňa, Lukáš, Lucie 

b) Desková hra – Jakub, Soňa 

 
5. Aktualizace SWOT 

 
Odprezentováno. Diskutováno. Upraveno v revizní modu a rozesláno k dalšímu připomínkování 
s termínem 14.12. 
 
Závěr:  
 

6. Plán implementačních aktivit 

 Plán dalšího postupu v rámci PS. 

 Plán realizace aktivit v čase (harmonogram) a rozdělení do mikrotýmů 

 Shoda na práci v rámci menších pracovních skupinek i mezi schůzkami PS.  
 

 
7. Výjezdní zasedání (témata, lektoři, termíny) 

 
Témata: Podnikavost, jak probudit v lidech podnikavost 
 
Lektoři: tipy: Mark Dzirasa 
 
Termíny:  

 
8. Různé  

 
 
Doporučení k proškolení členů PS - Struktogram – návrh Lucie 
 
Rozdělení úkolů a termíny plnění: 

 

 Připomínkovat SWOT v revizním modu viz příloha – všichni do 14. 12. 

 Zjistit, zda je možné na webu udělat záložku zajímavé, inspirativní, ke stažení - Michal 

 Naplánovat implementace(aktivity) na nejbližší období – garanti implementací 

 Vydefinovat zdroje na realizaci implementací – garanti implementací 

 Zjistit zdroje na realizaci jednotlivých implementací – Michal 

 Sehnat databázi firem k oslovení pro zařazení do databáze firem přátelských školám – 

Soňa 

 Poskytnout vyhodnocení pilotáže deskovky na ZŠ – Jakub 

 Popřemýšlet nad výjezdním zasedáním (téma, lektor, místo) – všichni 

 

 

Termín dalšího setkání: 

 

Leden, bude upřesněno 

 

Zapisovatel: 

Banot 


