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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 
Zápis z jednání dne 19. 12. 2020 od 9:00 hod. 

 

PRACOVNÍ SKUPINA PODNIKAVOST A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 
 

 

místo konání:  

on-line Meet Google 

 

účastníci jednání: printscreen 

 

Program setkání: 

- rekapitulace aktivit v prosinci 2020 a příprava aktivit na leden 2021 

 

- Ilona Zielina + Soňa Gajdaczová – upravila a doplnila na základě zpětné vazby od ostatních 

členů pracovní skupiny metodiku a pracovní listy pro učitele, jeden pracovní list již předala 

kolegyni pro žáky 3. třídy – úkol zadán přes Vánoce, v lednu očekává zpětnou vazbu jak od 

dětí, tak od učitelky 

 

- Nina Chwastková zajistí možnost vyzkoušení pracovních listů na ZŠ ve Vendryni, třída 3.A 

 

- Ilona Zielina a Michaela Kisielová naplánovaly přípravu pracovních listů pro žáky 6. -7. tříd 

 

- Ilona Zielina a Soňa Gajdaczová budou 1. týden v lednu 2021 zkoušet deskovou hru pro 

Volbu povolání 

 

- Vlasta Zemková – s kolegyní naplánovaly zapojení deskové hry od ledna 2021 do výuky 

postupně od 9. třídy až po 5. třídu, předpokládá možné výstupy v dubnu 2021 (v závislosti 

na nouzový stav ČR), následně bude řešit případnou úpravu hry 

 

- diskuze ohledně termínu konání Dne kariérového poradenství – s ohledem na současnou 

situaci jaro nebo podzim 2021 – bude dořešenou na další schůzce v lednu 2021 

 

- Soňa Gajdaczová na základě on-line besedy pro rodiče „Jak můžu pomoci svému dítěti 

s výběrem střední školy“ navázala komunikaci s výherci individuálních konzultací + osloví 

školy ohledně možnosti on-line výuky v novém roce 

 

- Daniel Walczysko komunikuje se zástupci MS Paktu, školami a firmami ohledně on-line 

exkurzí do firem 

 

-    Diskuze k finální podobě evaluace aktivit za rok 2020 
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V lednu 2021: 

 

-  oslovení vhodného grafika pro grafickou úpravu Metodiky a pracovních listů pro učitele 

(Nina Chwastková) 

 

- příprava tutoriálu – 1. týden v lednu bude hra poprvé odzkoušena s žáky, na základě tohoto 

setkání se naplánuje další postup 

 

- naplánování Dne kariérového poradenství – zde bude nutné naplánovat termín realizace a 

harmonogram celé akce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín dalšího setkání: 

leden 2021 – 2. nebo 3. týden v lednu 2021 – setkání i se Soňou Gajdaczovou 

 

Zapisovatel: 

Mgr. Nina Chwastková – vedoucí PS 


