Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“
Zápis z jednání dne 6. 4. 2020 od 14:00
PRACOVNÍ SKUPINA PODNIKAVOST A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
místo konání: ZOOM us
účastníci jednání: viz printscreen obrazovky
Program setkání:
1. Objednávka na službu od MSPAKT na rezervací exkurzí zašle M. Bobková do 9.4.2020 M.
Navrátilovi – na zřízení webových stránek včetně zpracování odborného obsahu dle
požadavků MAP Třinec , zaškolení pro D. Walczyska, zajištění 2x návštěvy odborníka MS
Paktu ve firmách a 2x realizace setkání s výchovnými poradci.
2. Spolupráce s D. Walczyskem na DPP od 1.4.2020 – na základě obržené databáze firem
od p. Malikové osloví firmy ke spolupráci
3.
Prvotní náplní práce D. Walczyska bude:
 Nastudování podkladů-pro práci na databázi rezervačního systémů pro EXKURZETŘINEC.
 Spojení se s výchovnými poradci a zjištění, jakým způsobem probíhali do této doby
exkurze
na daných školách. Zmapovat zkušenosti dobrou praxi. Zjistit po jakých firmách je
poptávka,
kde se školám nepodařilo se dostat a tak rozšířit nabídku (ne jen technické firmy).
 Spojení se s firmami z Třince, Jablunkova a nejbližšího okolí.
 Udělat společnou schůzku a představit D. Walczyska lidem z Map II. Třinec a Jablunkov.
 Zpětná vazba od žáků na exkurze zaměstnavatelům.
 Harmonogram práce Dana se bude odvíjet od situace vzhledem ke KORANOVIRU.
4. Dotazník na výchovné poradce zaslán M. Bobkovou dnes, tedy 6.4.2020 vyplnění do
10.4.2020.
5. V roce 2020 se pokusit udělat 2 vzdělávací akce (kulatý stůl, setkání výchovných poradců):
 Představení MSPKT, seznámení výchovných poradců se vznikající databází pro
možnost rezervací EXKURZÍ, navázání kontaktu se styčnou osobou pro exkurze s D.
WALCZYSKEM
 Vzdělávací minimum-Trh práce, Psycho/nepsychologické metody v kariérovém
poradenství
a nástroje, aplikace www.mujzivotposkole.cz
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Následně pracovat na možnosti uceleného vzdělání výchovných poradců na kariérové
koordinátory tak, aby dostali stejnou kariérovou podporu všichni žáci základních škol
v na Třinecku a to také na základě výsledku dotazníkového šetření z dubna 2020.

6. Zodpovězeny otázky, které vyvstaly 3.4.2020 na společném jednání.
 Jak to bude fungovat-garantována struktura jako je www.infoprokarieru.cz, funkcionality
(rezervační systém, knihovna, prostor pro často kladené otázky, kalendář akcí, trh práce,
aj.)
 Jak se bude jmenovat ten web pro Třinec a Jablunkov?- např. „Kariéra Třinecko“

Termín dalšího setkání: dle potřeby
Zapisovatel: Ing. Soňa Gajdaczová – metodik kariérového poradenství
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