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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

Zápis z jednání dne 24. 6. 2019 od 15:00 a 26. 6. 2019 od 13:15 hodin 
PRACOVNÍ SKUPINA OBČANSKÉ KOMPETENCE 

 

 

místo konání:  

ZŠ Kaštanová a KaPA, o.p.s. 

 

účastníci jednání: viz prezenční listina 

 

 

Program setkání: 

 zhodnocení soutěže první pomoci dne 7. 6. 2019 v DDM Třinec, zhotovení tiskové zprávy ze 

soutěže, viz příloha č. 1  

 identifikace místních lídrů včetně zdůvodnění nominace, viz příloha č. 2 

 zhodnocení činnosti IUB – dle přehledu zúčastněných škol se výuky ve sledovaném období 

listopad 2018 až červen 2019 nezúčastnily pouze 2 ZŠ (zdůvodnění ze strany škol – vlastní 

dostatečně vybavené učebny. Účast, respektive termíny „přenechávají“ školám, které 

nemají dostatečné vybavení, v případě zájmu se školy nahlásí v dalším školním roce) 

 informace k výuce na dopravním hřišti 

 průběžná příprava preventivních programů na ZŠ 

 

 

 

Rozdělení úkolů a termíny plnění:  

Přípravy a realizace naplánovaných aktivit – komunikace s lektory, s realizačním týmem 

 

 

 

Termín dalšího setkání: 

11. 9. 2019, 13:15 IUB Třinec v DDM 

 

 

 

Zapisovatel: Ing. Jana Vavrošová, vedoucí PS občanské kompetence 
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Příloha č. 1: 

Tisková zpráva ze soutěže 

Školáci v Třinci soutěžili v poskytování PRVNÍ POMOCI 

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., z Třince zorganizovala dne 7. 6. 2019 akci s názvem 
„První pomoc = zachraň život“. Šlo o osmý ročník soutěže určené žákům 8. tříd základních 
škol, kteří se v předešlých týdnech se svými učiteli připravovali na úskalí poskytování první 
pomoci. Akce se zúčastnilo 84 dětí ze čtrnácti základních škol z Třinecka, Jablunkovska, 
Českotěšínska a Frýdecko-Místecka. Vybraní žáci soutěžili jako tým v 12 modelových ukázkách 
záchrany života a měli za úkol předvést své znalosti z oblasti první pomoci, kterým se naučili 
během své přípravy. Mnozí využili i možnost absolvování výuky v nové Interaktivní učebně 
biologie, kde žáky bezplatně vzděláváme za finanční podpory projektů Místních akčních plánů 
II. 

Soutěž byla zorganizována díky finančním prostředkům projektů místních akčních plánů, 
z grantu města Třince, města Jablunkova a Moravskoslezského kraje, partnerem 
se stal Dům dětí a mládeže v Třinci, kde se akce konala. 

Umístění nejlepších pěti družstev 
1. místo ZŠ Třinec, Slezská, p.o. 
2. místo ZŠ Petra Bezruče a MŠ, p.o. Třinec  
3. místo ZŠ a MŠ Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím Třinec 
4. místo ZŠ a MŠ Raškovice  
5. místo Gymnázium, Třinec, p. o. 

Vítězové získali pro své školy poháry, medaile a hodnotné ceny v podobě AED trenérů a 
resuscitačních loutek. Ostatní účastníci obdrželi drobné dárečky. 

Na celou akci dohlíželi a organizačně se na jejím průběhu podíleli záchranáři MSK a SDH 
Jablunkov; studenti Střední zdravotnické školy Frýdek-Místek se zhostili role figurantů. 
Ochrannou ruku nad akcí drželi dlouholetí zdravotničtí odborníci a lektoři Mgr. Libuše Koppová 
a Mgr. Radim Holek. 

Soutěže se zúčastnily týmy těchto základních škol: 

 ZŠ Jablunkov 
 ZŠ a MŠ G. Przeczka s polským jazykem vyučovacím Třinec 
 ZŠ Mosty u Jablunkova 
 Masarykova ZŠ Návsí 
 SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, Jablunkovská 
 Gymnázium Třinec 
 ZŠ Petra Bezruče a MŠ Třinec 
 ZŠ Třinec, Slezská 
 ZŠ a MŠ Raškovice 
 Jubilejní Masarykova a základní a mateřská škola 
 ZŠ Dany a Emila Zátopkových 
 ZŠ a MŠ s pol. Jaz. vyuč. Jana Kubisze 
 ZŠ a MŠ ČT Kontešinec 
 ZŠ a MŠ Koperníkova, Třinec 
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Příloha č. 2: 

 

 Mgr. Dagmar Misiarzová – Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, 

příspěvková organizace  

Dagmar Misiarzová vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity v Ostravě a po studiu 

nabyla životní a jazykové zkušenosti tříletým pobytem v Londýně. Během praxe na základní 

škole získala cenné zkušenosti při práci s dětmi. Zde ji bylo umožněno využívat různé 

metody, způsoby a formy výuky při práci s dětmi. Tři roky provozuje dětskou skupinku 

Mateří doušky. Podařilo se ji vytvořit bezpečné emoční prostředí s respektujícím přístupem 

a podporou přirozeného vývoje a učení pro dvacet dětí. Začíná budovat zázemí mikrojeslí a 

přebírá projekt „Otevřená třída“.  Její vizí a snem je vytvořit ucelené vzdělávání, 

předškolního i školního, které na sebe navazuje a funguje na stejných principech.  

 

 Mgr. Libuše Koppová – Medica, s.r.o. 

Libuše Koppová začínala v roce 1965 jako sestra u lůžka na oddělení popálenin a od té 

doby prošla v Nemocnici Třinec řadou pozic a funkcí. Působila zde jako instrumentářka, 

anesteziologická sestra ARO, staniční sestra pro anestezii a rychlou zdravotnickou 

záchrannou službu a nakonec v letech 1990–2004 jako hlavní sestra nemocnice. Zároveň 

stále pracovala na svém dalším vzdělávání. Od roku 1967 přednáší odborné i laické 

veřejnosti, publikuje, absolvovala řadu kurzů věnovaných například holistickému přístupu v 

ošetřovatelství, konceptu bazální stimulace, organizaci a řízení práce ve zdravotnictví apod. 

Ani odchod do důchodu pro Libuši Koppovou nepředstavoval zpomalení pracovního tempa, 

naopak se rozhodla využít více času k ještě intenzivnějšímu studiu a v 62 letech začala 

studovat vysokou školu. V roce 2011 úspěšně absolvovala bakalářské studium v oboru 

sociální práce a v roce 2013 navazující magisterský programu. Kromě toho také přednáší v 

oblasti stárnutí a stáří, první pomoci, somatologie, etiky, psychologie, komunikace … Za 

zmínku určitě stojí 150 odpřednášených hodin v období od září do prosince 2011 nebo 

účast v Projektu ESF zaměřeném na školení žáků 8. a 9. tříd základních škol v první 

pomoci. Ve školním roce 2011-2012 bylo v rámci tohoto projektu proškoleno téměř 14 tisíc 

dětí. Libuše Koppová se stala rovněž vítězkou ankety Sestra mého srdce 2012 a Čestné 

ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství 2012. 

 

 Mgr. Roman Brzezina – Bunkr, o.p.s. 

Roman Brzezina je projektovým manažerem, ředitelem a spoluzakladatelem neziskové 

organizace Bunkr, která provozuje např. nízkoprahový klub, komunitní centrum, streetwork, 

organizuje preventivní programy pro školy atd. Zaměřuje se na děti a mladé lidi a také jejich 

rodiny, které čelí nesnadným sociálním situacím. Soustředí se na prevenci rizikového 

chování. Efekt vidí v řešení příčin než následků. Považuje za důležité upozorňovat na jevy, 

které jsou ignorovány nebo tiše tolerovány společností. Baví ho vytvářet zázemí pro 

pracovníky „srdcaře“, kteří jsou nablízku dětem a mladým lidem a pomáhají jim při nalézání 

odpovědí na jejich otázky. Řídí se motty: dobro je silnější než zlo, láska je silnější než 

nenávist, světlo je silnější než temnota a život je silnější než smrt. 

 


