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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

Zápis z jednání dne 26. ledna 2021  
PRACOVNÍ SKUPINA OBČANSKÉ KOMPETENCE 

 

 

místo konání:  

Skype 

 

účastníci jednání: viz printscreen 

 

Program setkání: 

- Protidrogový vlak – RM rozhodla dle požadavku realizátora uzavřít smlouvu na zajištění 

programu Revolution train, termín se upřesňuje s ohledem na situaci, duben – červen 

 

- alternativní výuka – praktický workshop v Brně, termín zatím odložen na neurčito, on-line 

verze není žádoucí 

 

- Sám sobě ochráncem – pozastaveno, on-line verze nebude 

 

-  kurz Handle I – aktuálně v jednání on-line verze 

 

- programy primární prevence – pozastaveno, on-line verze nebude. Na přelomu ledna/února 

bude na školy rozeslána informační e-mail o nabídce s případnou možnosti rezervace termínu 

při rozvolňování opatření (asi od března) 

 

- zajímavé osobnosti v nízkoprahu - únor – červen 

 

- zážitkové programy pro pedagogy – on-line verze nebude, dle situace termín asi duben - 

květen 

 

- CO kryt na ZŠ Kaštanova - pozastaveno 

- beseda s rodiči v rámci preventivních programů – pozastaveno, řeší se témata na realizaci on-

line besed, obecně se předpokládá, že o on-line verze však nebude zájem 

- soutěž PP pro veřejnost – s realizací se počítá, pravděpodobně jaro 2021, termín zatím není 

stanoven 

 

- alternativní výuka na škole – on-line verze 31.03.2021 od 14:00, téma: Význam a možnosti 

využití emocionální inteligence ve výchově a vzdělávání dětí na 1. st. ZŠ, lektorka 

Lorenczyková 

 



 

Místní akční plán II v ORP Třinec 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963  Stránka 2 

- preventivní programy žáky ZŠ (simulace stáří a empatie, řízení diverzity, generační rozdíly - 

učení starších od mladších, gengerové rozdíly v rodině a závislost na "hlavním slově" v rodině ) 

- pozastaveno 

 
 

Spolupráce se ZUŠ 

1) Tvůrčí region 

- soutěž nebo přehlídka vlastní tvorby - žáci by měli za úkol složit písničku nebo napsat báseň 

týkající se našeho regionu (krajina, lidé, historie, tradice, kultura...).  

I.kategorie - žáci 4,5,6 třída, II. kategorie - žáci 7,8,9 třída. Ocenění pro 10 vybraných z každé 

kategorie. Vše by proběhlo online, děti by posílaly své výtvory video nahrávkou - přednesená 

báseň, nebo zazpívaná píseň, (časové omezení 1-2 min) Vybrané příspěvky by se sestříhaly a 

udělal by se on-line koncert. 

 

2) Filmový region 

- děti by mohly natočit krátké video na mobil cca do 1,3 min týkající se našeho regionu (opět by 

si mohly vybrat zajímavé místo, osobu, předmět, můžou se inspirovat přírodou, kulturou, tradicí, 

historií …). Kategorie I. stupeň (1,2,3,4,5), a II. stupeň (6,7,8,9), nebo kategorie pouze spíše pro 

starší. Vše on-line, vybraná videa opět mohou být zpřístupněna, sestříhána v jeden celek. 

 

3) Poetický region 

- zde by úkolem žáků bylo najít si báseň nebo povídku od tvůrce z našeho regionu, naučit se jí 

a nahrát na video. Opět by z toho mohl být online záznam - "regionální chvilka poezie"  

 

4) Malujeme v čase 

- výtvarná soutěž „Můj region před 100 lety a za 100 let“ – pravděpodobně pro starší žáky 

  

Po hlasování členů skupiny jsme se rozhodli konzultovat s projektovou manažerkou aktivitu 

„filmový region. 

 

Úkoly:  

Příprava implementačních aktivit, komunikace s lektory a manažerkami projektu 

 

 

 

 

 

 

 

Termín dalšího setkání: 

10. února 2021 od 10.00 – on-line  

Zapisovatel: Ing. Jana Vavrošová, vedoucí PS občanské kompetence 

 

 


