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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 
Zápis z jednání dne 17. 02. 2020 od 15:00 hod. 

 

PRACOVNÍ SKUPINA PODNIKAVOST A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 
 

 

místo konání:  

PZŠ Třinec 

 

účastníci jednání: 

viz prezenční listina 

Program setkání: 

 

1. Nový člen pracovní skupiny 

2. Informace realizačního týmu 

3. Aktualizace ročního akčního plánu 

 

Průběh jednání: 

 

Ad 1. Nový člen pracovní skupiny 

 

 Novou členkou PS se stala Mgr. Ilona Zielina z polské ZŠ v Třinci. Od roku 2000 působí 

jako výchovná poradkyně, působí na druhém stupni ZŠ, ale ráda by kariérové poradenství 

už více zakomponovala do výuky na prvním stupni. Bohužel stále není vedoucí PS., probíhá 

oslovování dalších osob. 

 

Ad 2. Informace realizačního týmu 

 Členové seznámili novou členku s aktivitami PS: 

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

v Beskydech pro 28 dětí, (7 čtyřčlenných družstev). Tábor bude zaměřen na podporu 

podnikavosti žáků, pro talentované žáky. 

 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 

 Byla otestována desková hra k volbě povolání, na které se podílel člen PS a metodik 

kariérového poradenství. 

 Vznikla databáze přátelských firem, je zapotřebí navázat hlubší spolupráci, aby pro školy 

byla vytvořena širší nabídka možností pro realizaci exkurzí. 

 Na základě informací od realizačního týmu bude navázána spolupráce s MS Paktem 

zaměstnanosti, který oslovil realizátory MAP na lednovém setkání. Možnosti se budou 

průběžně upřesňovat. 
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Ad 2. Aktualizace ročního akčního plánu 

 Dle potřeby, které vyplynou při navázání spolupráce s MS Paktem, budou manažerce 

projektu zaslány podklady pro aktualizaci. 

 

 

Termín dalšího setkání: březen 2020 

 

Zapisovatel: Lukáš Szlaur - člen PS podnikavost a kariérové poradenství  


