Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“
Zápis z jednání dne 10.9.2019 od 15:30 – 18:30 hod.
PRACOVNÍ SKUPINA PODNIKAVOST A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
místo konání:
BeePartner, Třinec

účastníci jednání:
viz prezenční listina
Program setkání:
1. Rozdělení úkolů a implementační aktivity
2. Aktuální informace
Průběh jednání:
Ad 1. Rozdělení úkolů a implementační aktivity
 Jakub Štvrtňa - dokončování deskové hry k volbě povolání, na podzim se plánuje pilotní
testování ve školách
Lucie Maliková – práce na databázi firem, příprava oslovující dopisu a distribuce
dotazníků, výsledkem bude zveřejnění databáze na webových stránkách projektu
Lukáš Szlaur – příprava tábora k podnikavosti, práce na databázi firem
Michal Banot – hledání jiných finančních zdrojů na tábor, výzvy z OPZ, nadační fond
Hyundai, VIA apod., organizační řešení tábora s realizačním týmem
 aktivita létající kariérový poradce stále běží a lektorka průběžně navštěvuje základní
školy. Pravděpodobně v říjnu se uskuteční pilotní beseda s rodiči žáků 9.tříd na základní
škole v Bystřici, poté by se besedy připravily i v dalších školách
 od září jsou zapojení dva rodilí mluvčí do výuky anglického jazyka na základních školách
- Kimberly Stroková a Chris Marcin. Rodilí mluvčí mají DPČ na celý šk. rok 2019/2020.
Každý měsíc působí na jiné škole, jejich cílem je rozvoj konverzačních dovedností
v cizím jazyce, seznámení se s odlišnými kulturami a motivace k výuce anglického
jazyka
 Dle zájmu mohou školy jezdit na exkurze do firem. Je propláceno jízdné.
 9.10.2019 proběhne ve spolupráci s Úřadem práce každoroční trh vzdělávání –
prezentace učebních a studijních oborů středních škol, prezentace povolání a místních
zaměstnavatelů
 16.10.2019 je naplánované neformální setkání se zástupci Úřadu práce ČR a
regionálními zaměstnavateli
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Ad. 2. Aktuální informace
 informace o plánovaném jednání vedoucích pracovních skupin s realizačním týmem
11. 9. 2019, kde budou rozděleny úkoly na další období
 výjezdní zasedání členů PS s realizačním týmem proběhne 7.-8.11.2019, zúčastní se
všichni členové PS
 zasedání řídícího výboru 30.9.2019

Termín dalšího setkání: 3. 10. 2019 16:00, BeePartner
Zapisovatel: Michal Banot – vedoucí PS podnikavost a kariérové poradenství
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