Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“
Zápis z jednání dne 23.1.2019 od 16:30 – 20:30 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. Kontrola plnění úkolů z minula
2. Info z řídícího výboru
3. Plán aktivit na I. kvartál
4. Identifikace finančních požadavků na realizaci aktivit PS
5. Školení
6. Společný sdílený prostor na google disk
7. Různé
Průběh jednání:
Ad 1. Kontrola plnění úkolů z minula:
Rozdělení úkolů a termíny plnění:
Seznam úkolů z minula. Aktualizace úkolů na konci zápisu:
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
7. Poskytnout vyhodnocení pilotáže deskovky na ZŠ – Jakub
8. Popřemýšlet nad výjezdním zasedáním (téma, lektor, místo) – všichni
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ad 2. Info z řídícího výboru
Předáno metodičkou Soňou Gajdaczovou
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Ad 3. Plán aktivit na I. kvartál
Plán aktivit vč. garantů a týmů na rok 2019:
Metodik Kariérního poradenství – Soňa, Lukáš
Vytvoření databáze firem přátelských školám – Michal, Lucie, Jakub
Tematický tábor – Lukáš, Lucie, Soňa
Desková hra – Jakub, Soňa
Ad 4. Identifikace finančních požadavků na realizaci aktivit PS
Diskuse a společné vyplňování tabulky
Ad 5. Školení
Diskuse o tématech a termínech.
Ad 6. Společný sdílený prostor na google disk
Viz úkoly
Ad 7. Různé
Inspirativní pro ostatní:
Strukturogram
Úkoly:
Vyplnit tabulku na finanční požadavky na realizaci aktivit na rok 2019 – garanti implementací –
31.1.
Zasílat vzorový výkaz a zjednodušit administrativu – MB
Zřídit sdílený prostor na google disk a rozeslat všem členům PS – LMA
Běžící úkoly z minula:
Zjistit, zda je možné na webu udělat záložku zajímavé, inspirativní, ke stažení – Michal
Naplánovat implementace(aktivity) na nejbližší období – garanti implementací
Sehnat databázi firem k oslovení pro zařazení do databáze firem přátelských školám – Soňa
Poskytnout vyhodnocení pilotáže deskovky na ZŠ – Jakub
Termín dalšího setkání:
únor, bude upřesněno
Zapisovatel:
Banot
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