Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“
Zápis z jednání dne 16.5.2019 od 16:00
PRACOVNÍ SKUPINA PODNIKAVOST A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
místo konání:
coworking BeePartner, nám. Svobody 527, 739 61 Třinec

účastníci jednání:
viz prezenční listina
Program setkání:
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnění úkolů z minula
Diskuze o realizaci aktivit v roce 2019
Informace od realizačního týmu
Dotazník pro školy

Průběh jednání:
Ad 1. Kontrola plnění úkolů z minula:
Dotazník pro databázi firem – dodělat, Banot, Maliková
Připomínkovat dotazník z pozice školy – Szlaur
Připravit oslovení k vyplnění dotazníku – Maliková
Desková hra – další postup po ujasnění nakládání s právy ke hře - Štvrtňa
Ad 2. Diskuze o realizaci aktivit v roce 2019
Kariérové poradenství – realizuje Gajdaczová, navštěvuje základní školy, kde vede skupinové
aktivity k sebepoznávání a zjišťování předpokladů pro dané povolání. Využívá netradiční
metody vzdělávání, např. karty „stavy“, „moře emocí“, „motivy a potřeby“, provádí diagnostiky
žáků apod. Metodička již navštívila Jubilejní Masarykovu ZŠ Třinec, ZŠ Bystřice s polským
jazykem vyučovacím 366, ZŠ Bystřice 848 a ZŠ Vendryně 236.
Tematický tábor – v ročním akčním plánu vyčleněna částka 50 tis. Kč, která je na pobytový
tábor nedostačující. Na základě doporučení paní Kantorové, specialistky na strategie a
plánování, bychom měli hledat finanční prostředky z různých nadací, fondů apod. Lze čerpat
prostředky z OPZ přes MAS Pobeskydí, ale místo konání táboru by muselo být na území MAS
Pobeskydí. Tábor se bude realizovat až v příštím roce.
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Databáze firem přátelských školám – vytvořený dotazník bude rozeslán na oblastní
hospodářskou komoru, obcím a firmám.
Desková hra – čekáme na stanovisko z ministerstva, vyčleněna částka 150 tis. Kč. Dle
doporučení realizačního týmu zajistíme konzultaci s právníkem pro ošetření autorských práv.

Ad 3. Informace od realizačního týmu
Členové PS by měli hledat jiné finanční prostředky na financování tematického tábora.
Současně by měli vyřešit otázku autorských práv u deskové hry. Po finalizaci dotazníku pro
databázi firem jej přepošle obcím realizační tým.
Ad 4. Dotazník pro školy
PS měla připomínkovat dotazník k „popisu potřeb škol“ za oblast podnikavost a kariérové
poradenství. Souhlas, jen doplnit alternativní a další metody vzdělávání.

Úkoly:
Odeslat dotazník na členy oblastní hospodářské komory - Maliková
Odeslat dotazník na okolní města a obce – Bobková
Zjistit, zda bude výzva na tábory z OPZ národního – Szlaur, Kantorová
Ověřit možnosti dalšího financování (nadace Hyundai, VIA, atd.) – Szlaur, Kantorová
Sehnat právního zástupce na autorská práva ke hře mezi město a autory – Štvrtňa
Zjistit, kdo bude organizátor tábora – zdali město, další organizace (DDM, NNO) – Banot

Termín dalšího setkání: 13. 6. 2019 od 16:00
Zapisovatel: Michal Banot
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