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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 
Zápis z jednání dne 09.09.2020 od 15:00 hod. 

 

PRACOVNÍ SKUPINA PODNIKAVOST A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 
 

 

místo konání:  

Velká zasedací místnost MMT, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 

 

účastníci jednání: viz prezenční listina 

 

Program setkání: 

- představení nové vedoucí pracovní skupiny – Mgr. Nina Chwastkové 

- představení nové členky pracovní skupiny – Mgr. Vlasty Zemkové 

- seznámení nových členů s dosavadními aktivitami skupiny, s plánovanými aktivitami a 

plněním indikátorů skupiny 

 

Průběh jednání: 

- Lukáš Szlaur - tábor Teenage Bussiness Camp – termín: 26. – 29. 11. 2020 v hotelu Stará 

Ameryka v Jablunkově, vše zajištěno včetně lektorů, uvítali by pomoc dobrovolníků po celou 

dobu pobytu, diskuze zda-li tábor nepřesunout kvůli koronaviru, termín zůstává, počká se, 

jak se vyvine situace, náhradní termín by se řešil následně 

- formy exkurze: klasická (návštěva přímo ve firmě), formou expertů (návštěva expertů 

z různých oborů ve školách), on-line (s využitím gopro kamer, atd.) 

- Gajdaczová a Zielina představily pracovní listy, které tvoří pro 3. – 5. třídy 

- Vlasta Zemková – navrhla práci s postiženými dětmi/dospělými – oslovení potenciálních 

zaměstnavatelů, kteří by byli schopni zaměstnat osoby s handicapem (např. formou 

sdíleného místa) 

 

Rozdělení úkolů a termíny plnění: 

- Szlaur - zajistit potvrzení o účasti na Teenage Bussiness Camp žáků od rodičů – s ohledem 

na COVID, ověřit platební/storno podmínky ubytování v případně přesunutí termínu campu 

- Gajdaczová + Zielina – zajistí společně termín i realizaci pro vyzkoušení novým pracovních 

listů v praxi na 1. ZŠ, komunikace ohledně Trhu vzdělávání a neformálního setkání s VP 

- Chwastková – kontaktovat Dana Walczyska ohledně webu ke kariérovému poradenství a 

databázi firem, účast na setkání s realizačním týmem 

- Zemková – komunikace s Walczyskem + aktivity kariérového poradenství pro žáky s LMR 

 

 

Termín dalšího setkání: 7. 10. 2020 v 15:00 hod. v kavárně v knihovně v Třinci 

 

Zapisovatel:  

Mgr. Nina Chwastková – vedoucí PS 


