Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“
Zápis z jednání dne 07. 10. 2020 od 15:00 hod.
PRACOVNÍ SKUPINA PODNIKAVOST A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
místo konání:
Velký sál Knihovny Třinec, Lidická 541 Třinec

účastníci jednání: viz prezenční listina
Program setkání:
1. plnění jednotlivých úkolů
2. příprava aktivit na rok 2021
Ad1.
Neformální setkání výchovných poradců – proběhne on-line formou
Trh vzdělávání – s ohledem na situaci COVID-19 – prezenční forma zrušena
Teenage business camp - přípravy pokračují – zajišťuje Lukáš Szlaur
- vytvořena přihláška s pokyny pro rodiče včetně prohlášení o bezinfekčnosti
- zjišťován předběžný zájem v této situaci – k dnešnímu dni přihlášeno 15 dětí
- s ubytovacím zařízení Ameryka konzultována možnost případného odsunutí tábora
na jiny termín bez sankcí
- domluven min. počet dětí pro konání tábora na 12
- návrh na zkrácení tábora o půl dne, tzn. byl by zahájen ve čtvrtek po obědě (děti by měli
absenci mimo školu jen 1 den)
Zbývá dořešit:
Upravit program
Vymyslet dopravu - nejlépe objednat autobus
V listopadu informovat rodiče s organizačními pokyny
S ubytovacím zařízením dořešit organizaci (rozmístění dětí na pokoje, upřesnit stravu, časy
a používání místností atd.) a objednávku
Informovat lektory a podepsat smlouvy
Situace se bude řešit s ohledem na vývoj epidemiologických opatření.
Pracovní listy + tvorba metodiky pro KP ve školách – zajišťuje Ilona Zielina
- Ilona Zielina ve spolupráci se Soňou Gajdaczovou vyzkouší vytvořené pracovní listy
v praxi při práci s dětmi, zároveň vytvářejí metodiku pro učitelé, aby mohli tyto listy
použít
- Zielina – tvorba pracovních listů pro žáky s polským jazykem vyučovacím
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Ad2.
Po konzultaci došlo k návrhům těchto aktivit pro rok 2021
Tvorba tutoriálu on-line – pro použití nové deskové hry
- tutoriál by měli vytvořit autoři hry (Gajdaczová, Štvrtňa) – nutné s nimi zkonzultovat, zdali jsou ochotní, zajistit někoho kdo umí natáčet taková videa, popř. spojit se
s polytechnickou skupinou nebo zapojit děti v kroužcích
Kariérové poradenství pro žáky se speciálními potřebami
- Vlasta Zemková se zaměří na deskovou hru k volně povolání a možnosti jejího využití
s dětmi ve Zvláštní škole, tak aby byla upravena pro jejich speciální potřeby
- probíhá komunikace s D. Walczyskem ohledně exkurzí
Tvorba metodiky pro KP
- tvorba metodiky k pracovním listům pro použití výchovných poradců v hodinách.
Pracovní listy i metodika bude určena již pro práci s dětmi od 3. třídy a bude navazovat
na práci po jednotlivých třídách – Ilona Zielina + Soňa Gajdaczová
Další ročník soutěže pro děti 8. třídy – podpora podnikavosti + Teenage Business Camp
- po nultém ročníku soutěže a Teenage Business Campu navrhujeme další ročník této
aktivity, která děti bavila a byla pro prospěšná
- realizace dalšího ročníku bude snazší, protože by se dalo vycházet z již vytvořených
věcí
Realizace nejlepší projektu
- darovat autorům nejlepšího projektu 30 000,- Kč pro jeho realizaci
- nutné promyslet – kdo by to vedl, jak by to bylo financováno

Termín dalšího setkání:
12. 11. 2020 v 15:00 hod. – Pizzerie v kině Kosmos
Zapisovatel:
Mgr. Nina Chwastková – vedoucí PS
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