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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 
Zápis z jednání dne 13. 01. 2020 od 15:00 hod. 

 

PRACOVNÍ SKUPINA PODNIKAVOST A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 
 

 

místo konání:  

Euroschola, Třinec 

 

účastníci jednání: 

viz prezenční listina 

Program setkání: 

 

1. Informace od realizačního týmu 

2. Implementace 

 

Průběh jednání: 

 

Ad 1. Informace od realizačního týmu 

 4.12. byly na Řídícím výboru schváleny aktivity vyjma webové prezentace databáze 

firem přátelských školám. Bylo doporučeno využít stávající webové stránky projektu ke 

zveřejnění databáze firem. U aktivity workshop pro učitele – školní kariérové poradce je 

třeba zjistit zájem napříč školami, případně zajistit akreditaci kurzu. Padl také návrh 

realizovat jako letní škola (viz MAP I), z důvodu časové náročnosti kurzu  

 

Ad 2. Implementace 

 Příprava konceptu tábora Teenage Bussiness Camp 15.-18.10.2020 v rekreačním 

středisku v Beskydech pro 28 dětí. Tábor bude zaměřen na podporu podnikavosti žáků 

 Táboru bude předcházet soutěž „Dostaň se na Teenage Business Camp“, kde žáci 

v týmech vypracují podnikatelský záměr. Následně se 7 nejlepších týmů zúčastní 

podzimního tábora zdarma 

 

Pravidla soutěže – draft 1: 
 
Název:  „Dostaň se na Teenage Business Camp“ 
Cíl:   Podpora podnikavosti u dětí základních škol 
Forma:  žákovský projekt 
Určeno: 4členným týmům složeným ze žáků 8. tříd ZŠ v ORP Třinec (ve školním roce 
2019 - 2020) 
Úkol: Zpracovat „Podnikatelský záměr s rozpočtem 30 tisíc Kč“ dle formuláře 

(formulář bude zaslán přihlášeným týmům v únoru 2020) 
 
Specifika: „Podnikatelský záměr s rozpočtem 30 tisíc Kč“, na kterém budete v týmu 

pracovat v období únor – duben 2020, by měl splňovat tato kritéria: 
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 Je to Váš nápad / záměr, jak smysluplně utratit max. 30 000 Kč. 
 Záměr musí být spjat s naším regionem (ORP Třinec - viz 

www.trinecko.cz v odkazu O městě) 
 Váš záměr buď přímo souvisí s podnikáním, tj. vytvoří nějaký produkt / 

službu, která bude mít své zákazníky 
 Nebo váš záměr musí nějakým kreativním způsobem přispět ke zvýšení 

kvality života obyvatel, např.:  

 v oblasti kultury, sportu, vzdělávání - nová zajímavá aktivita 

 v oblasti ekologie 

 v oblasti většího zapojení mladých lidí do dění 
v městě/obci/regionu 

 v oblasti zajímavého využití IT, sociálních sítí  

 propagace našeho regionu navenek 
 Váš záměr by měl být realizovatelný (tj. nejen fantazijní nápad) 

 
Odměna: Pro 7 týmů s nejlepším záměrem bude připravena prožitková odměna – 

bezplatná účast na Teenage Business Campu aneb na 4denním nabušeném 
pobytu v rekreačním středisku v Beskydech, kde: 

 se budeš moct osobně setkat a diskutovat s mladými úspěšnými 
podnikateli, kteří vydělávají slušné peníze 

 se Ti bude věnovat tým odborníků/lektorů, abys ještě zlepšil/a své 
schopnosti být podnikavý/á 

 se dozvíš něco zajímavého z psychologie, co souvisí s tvým úspěchem 
v případném podnikání 

 se potkáš s dalšími kreativními vrstevníky z jiných škol, navážeš 
kamarádství a zažiješ zábavu 
 

Kdy: Pokud tě naše soutěž zaujala, domluv se s dalšími 3 lidmi ve třídě a jednoduše 
se přihlas do 29.2.2020 na webových stránkách projektu  

 
Úkoly:  

 Vytvořit plakát z výše uvedených informací – jen stručně 

 Pravidla soutěže vložit na web projektu  

 Distribuce plakátů a pravidel do 8.tříd základních škol do 31.1.2019 

 Osobní návštěvy na školách v únoru 
 
 

Termín dalšího setkání: únor 2020 

 

Zapisovatel: Lukáš Szlaur - člen PS podnikavost a kariérové poradenství  

http://www.trinecko.cz/

