Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“
Zápis z jednání dne 25.2.2019 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.
5.

Kontrola plnění úkolů z minula
Informace z projednávání finančních požadavků na rok 2019
Rozbor připomínek
Zapracování připomínek, tvorba podrobnějších rozpočtů
Různé

Průběh jednání:
Ad 1. Kontrola plnění úkolů z minula:
Úprava tabulky k ročnímu akčnímu plánu 2019 včetně rozpočtu – splněno.
Zřídit sdílený prostor na google disk a rozeslat všem členům PS – Malíková, splněno.
Zjistit, zda je možné na webu udělat záložku zajímavé, inspirativní, ke stažení – Banot.
Sehnat databázi firem k oslovení pro zařazení do databáze firem přátelských školám (možnost
aktualizace databáze z MAP I).
Poskytnout vyhodnocení pilotáže deskovky na ZŠ – Štvrtňa, splněno.
Ad 2. Informace z projednávání finančních požadavků na rok 2019
Zasláno na členy e-mailem po projednávání na magistrátě. Následně zaslána tabulka
s připomínkami.
Ad 3. Rozbor připomínek
Hlavní připomínky obecně ke všem aktivitám:
 Informování o nastavení rozpočtu projektu. Každá PS má k dispozici cca 300 - 350 tis.
Kč/pracovní skupinu/3 roky.
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Další věcné připomínky: Jak budeme vybírat účastníky na tábor, dále u všech hodně
tlačili na nákladovou efektivitu, a aby nepřibývaly další personální náklady, ale aby byly
náklady na lidi kryty primárně ze stávajících dohod stávajících týmů.

Ad 4. Zapracování připomínek, tvorba podrobnějších rozpočtů
Část připomínek byla prodiskutována v rámci pracovní skupiny, část bude zapracována
v termínu do pátku 1. 3. 2019.
Všechny připomínky budou vypořádány do tabulky, změny budou barevně vyznačeny.
Komentář bude v novém sloupci tabulky.
Odpovědnost:
Metodik kariérového poradenství – Gajdaczová
Vytvoření databáze firem přátelských školám – Banot, Malíková
Tematický tábor – Szlaur, Maliková
Desková hra – Štvrtňa, Gajdaczová
Úkoly:
Návrh struktury formuláře pro databázi firem přátelských školám – Maliková.
Práce na deskové hře – Štvrtňa.
Zapracovat připomínky k rozpočtu ročního akčního plánu 2019 – všichni.

Termín dalšího setkání: březen, bude upřesněno.
Zapisovatel: Michal Banot, vedoucí PS
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