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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 
Zápis z jednání dne 17. 3. 2021 od 17:00 hod. 

 

PRACOVNÍ SKUPINA PODNIKAVOST A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 
 

 

místo konání:  

on-line Google Meet 

 

účastníci jednání: 

viz printscreen 

Program setkání: 

 

1. Realizace Business Campu 

- realizace kempu v březnu 2021 s ohledem na současnou situaci v ČR byl přesunut na 
konce školního roku, konkrétní termín bude konzultován průběžně dle vývoj pandemické 
situace 
 

2. Ucelený blok vzdělávání „Jak na kariérové poradenství“ pro kariérové poradce 

- Soňa Gajdaczová představila naplánované workshopy pro kariérové poradce: 
1. blok - 29. 3. 2021, on-line – 14.00 – 17:00 – online školení – představení databáze, 
aplikace, atd. (lektoři Gajdaczová, Walczysko, Hurník, Tvrdí, atd.) 

- 2. blok - 12. 4. 2021, on-line - diagnostické metody, pomůcky a karty, kariérový poradce 
vs. psycholog – lektoři: 2 psychologové (Hodný, Seberová), výuka původně plánována 
v dopoledních hodinách s ohledem na termín příjímacích zkoušek, ten byl přesunut, 
termín zůstává, nutno zkonzultovat možnost realizace v odpoledních hodinách (od 14:00 
– 17:00 hod.) 

- 3. blok – termín květen 2021, on-line, vývojové etapy kariérového poradenství 
21. století, konkrétní termín bude ještě upřesněn, lektorka: – Eva Kirovová 

- 4. a 5. blok – EKS, prezenčně nebo on-line – 2 dny prezenčně, témata: kariérové 
poradenství v praxi a vedení poradenského rozhovoru, termín: konec června nebo 
koncem srpna nebo začátkem září, nutno doladit po konzultaci s ostatními poradci na 
prvním workshopu, upřednostňujeme prezenční formu, pokud by to nešlo, jsou schopni i 
odškolit on-line  zážitkovou formou (Němcová, Švarcová) 

- kurzy EKS jsou akreditované kurzy na MŠMT, na zbývající workshopy vystaví MS Pakt 
potvrzení o absolvování 

- nyní nutné vytvořit pozvánku na ucelené školení a rozeslat na školy 
- budou zajištěny prezentace, materiály, jednotlivé workshopy budou nahrávány a 

umístěny na web, kde budou k dispozici i následně 
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3. Nová desková hra pro volbu povolání pro děti se speciálními potřebami 

- v současné době není možné tuto aktivitu dále rozvíjet 

- 6. až 9. třída – předpřipravený materiál – karty zafoliované, jakmile to bude možné, 

odzkouší se vy výuce 

- odkzoušen krátký test on-line přes youtube video, cíl: poznávání osobnosti – šetření při 

osobním setkání: kam děti směřují 

 

4. Metodika pro KP 

- Zielina a Kisielová nadále pracují na tvorbě pracovních listů 

- průběžná komunikace s Walczyskem kvůli jednotné grafické úpravě 

- pracovní listy pro 6. třídu vytvořeny v češtině, pracuje se na překladu do polštiny 

- příprava metodiky pro použití pracovních listů i s jejich řešením pro pedagogy 

(ne kariérové poradce, aby byli schopni je také případně využít) 

- plán: tvorba pracovních listů pro 7. třídy – zaměřené na sebepoznání 

- návrh: převést pracovní listy do online formy – možnost využít přes google 

forms/worklivesheets – konzultace s Walczyskem, zda-li je schopen zpracovat 

 

5. Zpracování grafického návrhu dokumentů 

- veškeré dokumenty, jsou zasílány Walczyskovi, který je dle schváleného návrhu 

zpracovává do finální podoby 

- grafické zpracování pracovních listů k deskové hře 

- veškeré dokumenty jsou ukládány na sdílený Disk Google 

- další úkol: převedení pracovních listů do on-line formy, příprava videa pro deskovou hru 

 

 

 

 

 

 

 

Termín dalšího setkání: 

21. 4. 2021 v 17:00 hod. (prezenčně nebo on-line bude dořešeno dle situace) 

 

Zapisovatel: 

Mgr. Nina Chwastková 


