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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 
Zápis z jednání dne 21. 4. 2021 od 16:00 hod. 

 

PRACOVNÍ SKUPINA PODNIKAVOST A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 
 

 

místo konání:  

on-line Google Meet 

 

účastníci jednání: 

viz printscreen 

Program setkání: 

 

1. Realizace Business Campu  

- Chwastková – zajistí přes p. Szlaura ve spolupráci s M. Bobkovou zájem o realizaci tábora 

ze strany všech vybraných žáků (absolventů soutěže v roce 2020), termín 24.6.-26.6.2021 

- na základě zjištění zájmu bude buď tábor v původním či mírně upraveném rozsahu 

realizován nebo bude vymyšlena alternativní akce – prozatímní návrhy: vytvoření 

jednodenního programu pro příměstské tábory (KaPA, DDM Třinec, DDM Bystřice), 

vytvoření dvoudenní akce pro žáky 8. tříd se zaměřením na volbu kariéry a střední školy 

 

2. Workshopy pro kariérové poradce 

- první dva webináře se již realizovali, další webinář jen plánován na 10. 5. 2021 

- další workshopy jsou naplánovány na léto, počítá se s variantou prezenčního vzdělávání 

(dvoudenní akce bez noclehu v červenci), možnost realizace i on-line, náhradní termín: září 

2021 – nutno ověřit účast kariérových poradců na letních termínech (ověření proběhne na 

webináři 10.5.2021) 

 

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

 6. až 9. třída – odzkoušeny navržené karty v tandemu metodičky kariérového poradenství 

Gajdaczové a paní Zemkové, každý ročník je specifický, nutná následná úprava 

 květen 2021 – plán odzkoušení různých karet v 5. třídě (nutná domluva s učitelkami 

a asistentkami)  

 následně proběhne úprava připravených pracovních listů 

 deadline zhotovení: 31. 8. 2021 

 

4. Metodika pro KP 

- Zielina + Kisielová nadále pracují na tvorbě pracovních listů + grafickou úpravu zajišťuje 
Walczysko 

- převedení pracovních listů do online formy – konzultace s Danem, zpracoval by během léta 
2021 

- pracovní listy a metodika budou zpřístupněny na webu https://karieratrinecko.cz/ 

https://karieratrinecko.cz/
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- deadline pro vytvoření všech pracovních listů včetně on-line verze a metodiky do 31. 8. 
2021  

- možná spolupráce s p. Pavlem Filipczkem 

 

5. Zpracování tutoriálu pro deskovou hru 

- možná spolupráce s p. Pavlem Filipczkem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín dalšího setkání: 

19. 5. 2021 v 16:00 hod. (prezenčně nebo on-line bude dořešeno dle situace) 

 

 

Zapisovatel: 

Mgr. Nina Chwastková 


