Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“
Zápis z on-line jednání dne 17. 2. 2021 od 17:00 hod.
PRACOVNÍ SKUPINA PODNIKAVOST A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
místo konání:
on-line Zoom Meeting
účastníci jednání:
viz printscreen
Program setkání:
1. Realizace Business Campu
- zodpovědná osoba: Lukáš Szlaur, resp. Institut EuroSchola
- plánovaný termín realizace – březen 2021
- Chwastková informovala, že konzultovala s p. Szlaurem možnosti realizace této aktivity,
rád by Camp realizoval v březnu 2021, pokud to bude možné. Nechce odsouvat Camp
na další termín – děti ztrácejí motivaci a chuť tábor absolvovat, řešili jsme možnosti
preventivních opatření (PCR testy všech účastníků před odjezdem)
- konzultace se zástupci města Třince (Bobková, Czempková), PCR testy jsou uznatelné
náklady projektu, ovšem nedoporučují realizaci v březnu s ohledem na pandemickou
situaci v ČR, navrhují posunout termín na červen 2021
- následně proběhla konzultace v naší pracovní skupině, členky pracovní skupiny –
učitelky - doporučily posunutí termínu realizace na červen 2021, žáci 9. tříd mají před
přijímacími zkouškami, jsou málo ve škole, březen není vhodná doba
- po vzájemné diskuzi bude p. Szalurovi doporučeno přesunout Camp na červen 2021,
jako poslední možný termín – komunikaci zajistí Chwastková
- Příprava návrhu náhradní podoby realizace aktivity v případě nutnosti zrušení tábora –
např. v rámci příměstských táborů apod., komunikace s manažerkami projektu, SVČ,
NNO a dalšími organizacemi v území – zodpovědná osoba Chwastková
2. Metodička kariérového poradenství
- zodpovědná osoba: Soňa Gajdaczová
- probíhají individuální konzultace ke kariérovému poradenství s „výherci“
3. Workshopy pro kariérové poradce
zodpovědná osoba: Soňa Gajdaczová + MS Pakt
- proběhla diskuze členkami PS – učitelkami - jakou formu školení zvolit a v jakých
termíny s ohledem na současnou situaci
- navrženy termíny: březen 2021 – 2x webinář v rozsahu max. 3 hodiny v odpoledních
hodinách (témata: Trh práce, představení aplikace Můj život po škole, přístup v KP),
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červen/srpen, popř. začátek září – prezenční workshopy v rozsahu 2 - 4 dny
i s noclehem
Gajdaczová po konzultaci s p. Navrátilem (MS Pakt) zajistí lektory a termíny, následně
se obešle informativní leták na školy a kariérové poradce pro zjištění zájmu a potvrzení
účasti, ideálně do konce února 2021
doporučení oslovit jako lektora Petru Šnepfenbergrovou (autorka e-booku Jak zvládnout
s dítětem volbu povolání – více info na www.pruvodcerodice.cz)

4. Nová desková hra pro volbu povolání pro děti se speciálními potřebami
zodpovědná osoba: Vlasta Zemková, konzultace se S. Gajdaczovou
- chybí práce v 5. ročníku, naplánováno na březen 2021, poté bude zpracována kompletní
zpráva

6. Metodika pro KP
- zodpovědná osoba: Ilona Zielina + Michaela Kisielová
- testování ve třídách - nadále není možné tuto aktivitu realizovat
- 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
- nadále spolupráce s D. Walczysko ohledně grafické úpravy listů a metodiky
7. Zpracování grafického návrhu dokumentů
- zpracoval grafický návrh pro použití všech vytvořených dokumentů ve skupině
(metodiky, pracovní listy, atd.) – návrh bylo schválen
- veškeré dokumenty, které budou vytvořeny, budou zaslány D. Walczyskovi, který je dle
schváleného návrhu zpracuje do finální podoby
- veškeré dokumenty jsou ukládány na sdílený Disk Google
8. Den kariérového poradenství
 připravuje se návrh aktivit, témata, cílové skupiny, apod. – zodpovědná osoba
Chwastková

Termín dalšího setkání:
17. 3. 2021 v 17:00 hod. (prezenčně nebo on-line bude dořešeno dle situace)
Zapisovatel:
Mgr. Nina Chwastková
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