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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

Zápis z jednání 16. června 2021  
PRACOVNÍ SKUPINA OBČANSKÉ KOMPETENCE 

 

 

místo konání:  

ZŠ Kaštanová 

 

účastníci jednání: 

viz prezenční listina 

Program setkání: 

1) Informace k realizaci kvízomatu – soutěž „Zachraň mě aneb soutěž pro život“ pro žáky 

ZŠ. Do přípravy a realizace se zapojili všichni členové PS OK.  V rámci přípravy proběhl 

i zkušební test v ZŠ Kaštanová.  

Soutěže v živém přenosu byla realizována v pátek 11.6.2021 od 10.00 hodin. 

Celkem se přihlásilo 16 základních škol, jedna z technických důvodů se soutěže 

neúčastnila. Účastnilo se celkem 178 dětí! Ty v rámci Kvízomatu měly možnost společně 

soutěžit ve správnosti, ale i rychlosti odpovědí. Během 60 minut, které byly vyčleněny na 

soutěž, děti odpovídaly na 50 otázek z okruhů zaměřených na biologii, první pomoc, 

bezpečnou dopravu, ochranu zdraví, znalost regionu a další. 

Obrovské poděkování patří učitelům a IT technikům jednotlivých škol, kteří zajistili 
potřebnou techniku pro provoz živého vysílání.  
Každý žák hrál sám za sebe, ale nejlepší tři žáci z různých škol získali výhru pro svou 
třídu v podobě zážitkového projektového dne První pomoci s Medica Třinec. 
Výhru získali žáci z: 
1. Základní škola Vendryně  
2.Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace  
3. Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace   
Školy podaly zpětnou vazbu s velkou spokojeností a úspěchem kvízomatu u dětí.  

Projektový den pro vítěze proběhne v termínu 24.5. a 25.6.2021. 

 

2) Informace z on-line setkání vedoucích skupin s realizačním týmem, který proběhl 

21.6.2021 – aktivity v posledním půl roce projektu MAP II, rozpočet projektu, úkoly. 

 

3) K 30.6.2021 ukončuje svou účast v pracovní skupině paní Nikol Wawrzyková, kterou od 

září nahradí pracovník z organizace Bunkr. 

 

Termín dalšího setkání: 

září 2021  

 

Zapisovatel: Ing. Jana Vavrošová, vedoucí PS občanské kompetence 

 

 


