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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 
Zápis z jednání dne 15. 7. 2020 od 13:00 do 14:30 hod. 

 

PRACOVNÍ SKUPINA PODNIKAVOST A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 
 

 

místo konání:  

Magistrát města Třince, velká zasedací místnost 

 

účastníci jednání: 

viz prezenční listina 

Program setkání: 

 

Pozvání na setkání přijal ředitel MS Paktu zaměstnanosti, pan Mgr. Martin Navrátil, Ph.D. 

a paní Mgr. Vlasta Zemková, výchovná poradkyně ze speciální ZŠ v Třinci. Cílem setkání bylo 

upřesnění požadavků pro analýzu v rámci spolupráce s MS Paktem k uplatnění absolventů 

žáků ze speciální školy na trhu práce. 

Mgr. Zemková informovala, že dříve odcházeli žáci z devátých ročníků na „E“ a „H“ obory, 

dojížděli také do okolních měst, např. Jablunkov, F-M, Havířov. V současnosti klesá počet žáků, 

kteří se dostanou na tyto obory a zůstávají u nich na škole v návazné praktické SŠ, max. 

využívají nabídky oborů na SOŠ TŽ  v Třinci, dojížďka do vzdálenějších škol upadá. Bylo by 

vhodné najít uplatnění pro žáky, kteří se právě nedostali na obor nebo předčasně ukončili 

studium a nemají invalidní důchod.  

V rámci diskuze bylo zmíněno, že zaměstnavatelé jsou mnohdy ochotni přijmout zaměstnance 

se sníženou pracovní schopností pouze v případě, že získají příspěvek na tuto osobu. 

Současně se zaměstnavatelé obávají, že nemají přizpůsobené pracovní prostředí a nemají 

pracovníka, který by plnil funkci mentora. Je problematické odhadnout vývoj u žáka s LMP 

a přidruženými postiženími, mohou však pracovat a plnit jednoduché úkoly (např. skartování, 

archivace, úklid, pomocná síla v kuchyni, oprava knih apod.).  

Pan Navrátil informoval, že funguje projekt Tranzitní místa v sociálních podnicích v MSK, 
zaměřený na osoby s kumulací hendikepů a jejich možnost na uplatnění na trhu práce. Realizují 
se individuální i skupinové poradenství, zjišťování a postupné odstraňování bariér bránících 
osobám z cílové skupiny uspět na trhu práce. Prostřednictvím práce v sociálním podniku 
postupně získávají pracovní zkušenosti, dovednosti a intenzivně se připravují na přechod na 
volný trh práce. 

Ve čtvrtek 16. července se uskuteční setkání se zástupci klastru sociálních podniků, kde pan 
Navrátil informuje o podnětu z Třinecka a to oslovení podniků či živnostníků pro navázání 
spolupráce v oblasti exkurzí pro žáky s LMP. Pokusí se získat registr zaměstnavatelů 
s chráněnými pracovními místy a pan Walczysko se časem zaměří i na speciální typ exkurzí 
pro žáky speciální školy.  
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Termín dalšího setkání: srpen, dle potřeby 

 

Zapisovatel: Ing. Petra Kantorová – vedoucí PS podnikavost a kariérové poradenství 


