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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 
Zápis z on-line jednání dne 20. 1. 2021 od 17:30 hod. 

 

PRACOVNÍ SKUPINA PODNIKAVOST A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 
 

 

místo konání:  

on-line Meet Google 

 

účastníci jednání: 

viz prezenční listina 

Program setkání: 

Příprava a plánování jednotlivých aktivit na rok 2021 

 

1.  Informace D. Walczyska 

- konzultace možností exkurzí v období koronavirové epidemie 
- na podzim 2020 se uskutečnily 2 on-line exkurze (Polská ZŠ Vendryně) 
- v současné době není o exkurze za stran škol zájem, ani v on-line podobě, školy se 

věnují prioritně výuce, aktivit v on-line prostoru je již mnoho a děti to příliš nebaví 
- doporučeno nechat nabídku exkurzí na jaro 2021, až se situace zlepší 
- do té doby bude p. Walczysko spolupracovat na dalších aktivitách naši PS 
- Soňa Gajdaczová navrhla vytvořit soubor s ukázkami různých profesí (videa, odkazy), 

profese by mohly být tematicky zaměřené (technické profese, IT profese, atd.), inspirace 
např. na https://www.welcometothejungle.com/cs/collections/profese/oh-my-job-cz 
 

2. Beseda s rodiči žáků 9. třída 

- zodpovědná osoba: Soňa Gajdaczová 
- 2 besedy formou webináře proběhly v prosinci 2020 – zúčastnilo se cca 40 lidí 
- plán: další 2 webináře v únoru 2021, popř. září/říjen 2021 – dle zájmu a situace 

 
3. Workshopy pro kariérové poradce 

- zodpovědná osoba: Soňa Gajdaczová + MS Pakt 
- jaro 2021 -2 online workshopy – zajištuje MS Pakt (komunikace s p. Navrátilem) 
- léto 2021 – 4 prezenční workshopy 

 

4. Nová desková hra pro volbu povolání pro děti se speciálními potřebami 

- zodpovědná osoba: Vlasta Zemková 

- prosinec 2020 – seznání s hrou pro volbu povolání, představení hry třídním učitelkám 

- leden 2021 – aplikace hry v 8. a 9. třídách, postupně bude aplikováno na celém 2. stupni 

- koncem ledna 2021 bude vypracován zpráva, zda-li je hra vhodná pro práci s dětmi se 

speciálními potřebami, popř. jaká je nutná úprava 

- konzultace se S. Gajdaczovou 
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5. Realizace Business Campu + nový ročník soutěže 

- zodpovědná osoba: Lukáš Szlaur, resp. Insitut EuroSchola 

- Chwastková - konzultace s p. Szlaurem o možnostech realizace této aktivity 

 

6. Metodika pro KP 

- zodpovědná osoba: Ilona Zielina + Michaela Kisielová 

- v současné době nelze tuto aktivitu realizovat 

- kolegyně připravují pracovní listy pro 6. a 7. ročník (zaměřené na jednotlivá povolání v 6. 

třídě a sebepoznání v 7. třídě) 

- jakmile to bude možné, bude metodika včetně pracovních listů zavedena do výuky 

- nutná grafická úprava – Daniel Walczysko zpracuje grafický návrh do příští schůzky 

 

7. Tvorba on-line tutoriálu pro použití deskové hry 

- nejdříve nutné odzkoušet hru s dětmi ve třídách 

- Daniel Walczysko – kamera + příprava scénáře 

- „herci“ naše děti  

 

8. Den kariérového poradenství 

- termín realizace: září 2021 – zodpovědná osoba Chwastková 

- prioritně prezenční akce, jen kdyby to nebylo možné, proběhla by on-line 

- konzultace s paní Bobkovou termíny dalších akcí na podzim (aby se nekryly např. 

s burzou práce a zároveň jich nebylo mnoho) 

- příprava návrhu programu 

 

 

 

 

Termín dalšího setkání: 

17. 2. 2021 v 17:00 hod. (prezenčně nebo on-line bude dořešeno dle situace) 

 

Zapisovatel: 

Mgr. Nina Chwastková 


