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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

Zápis z jednání dne 12. 12. 2018 od 15:00 hod. 
PRACOVNÍ SKUPINA OBČANSKÉ KOMPETENCE 

 

 

místo konání:  

Interaktivní učebna biologie Třinec 

 

účastníci jednání: 

viz prezenční listina 

Program setkání: 

Revize SWOT analýzy a příprava na zasedání Řídícího výboru 17.12.2018. 

 

SWOT analýza PS 6 Občanské 
kompetence SILNÉ STRÁNKY  

SLABÉ STRÁNKY  

 
velké množství a vybavení tělocvičen  
zájem dětí o různé sporty  
vybavení od místních organizací 

(klubů)  
příklady dobré praxe – golf do školy, 

KaPA, o.p.s. – kurz první pomoci, aj.  
– MŠ a ZŠ s 

polským jazykem vyučovacím  
 

projektové dny na školách – řešení 
různých témat (ekologie, kulturní 
povědomí, první pomoc a bezpečnost – 
Den s integrovaným záchranným 
systémem, sport, apod.)  
- Zájem o alternativní výuku 
- Fungující Prorodinná politika 
- Nové učebny v Třinci. V rámci výuky 
biologie, techniky, digitalizace a další… 
- podpora regionálních zaměstnavatelů 
v rámci technického vzdělávání 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
stereotyp v hodinách Tv – stejné 

osnovy, nezábavná forma výuky  
postoj školy – obava z narušení 

stereotypu  
 

inteligence  
– Borek, 

Folvark  
- Odliv chytrých mozků z Třince 
- Povědomí o alternativní výuce 
- Stereotyp výuku učitelů 

nízké pochopení tématu 
 

- Chybí mentor alternativní výuky 
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PŘÍLEŽITOSTI  

 
HROZBY  

 
 spolupráce s odborníky jednotlivých 

sportů  
spolupráce se sportovními kluby a 

dalšími organizacemi neformálního 
vzdělávání (Bunkr, o.p.s., KaPA, o.p.s., 
…)  

podpora firem s financováním 
projektu, sponzoring  

– nové projekty výzvy 
- škola si 

vybírá, jaké odborníky a jaké hodiny 
chce – sport, patologické jevy, školení 
první pomoci  

 
oj profesní orientace – např. kurz 

první pomoci – dobrý žák se chce stát 
lékařem  

- 
ekologie, sportovní, první pomoc a 
bezpečnost – Den s integrovaným 
záchranným systémem  

 
- alternativní výuka, zájem rodičů 
- rozvíjení tématu v odborné sféře  
- uznání psychosomatiky jako 
medicínského oboru  
- mentor alternativní výuky 

 
 

úrazovost  
 

 
 
 

 

  

 

Rozdělení úkolů a termíny plnění: 

Připravit návrhy na roční akční plán – všichni 

Termín: do dalšího setkání skupiny 

 

Termín dalšího setkání: 

Leden 2019 

 

 

 

Zapisovatel: 

Ing. Jana Vavrošová, vedoucí PS občanské kompetence 

 

 


