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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 
Zápis z jednání dne 14. 10. 2021 od 15:00 hod. 

 

PRACOVNÍ SKUPINA PODNIKAVOST A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 
 

 

místo konání:  

EDLiT Human o.p.s., Frýdecká 410 Třinec 

 

účastníci jednání: 

viz prezenční listina 

Program setkání: 

 

1. Setkání s realizačním týmem 

Vedoucí informovala o průběhu setkání vedoucích pracovních skupin s realizačním týmem 

k úkolům na posledních měsíce realizace projektu MAP II. 

 

2. Příprava na setkání s výchovnými poradci  

Trh vzdělávání opět online. 

Termín konání 25. 10. 2021 od 8:00 v zasedací místnosti na magistrátu. Po předání atlasu 

školství vystoupí zástupce úřadu práce, pak prezentace regionálních zaměstnavatelů (přislíbil 

pan Hotař za oblast IT a nezisková organizace Bunkr za sociální služby). Po bloku z MS Paktu 

zaměstnanosti budou představené výstupy naší pracovní skupiny 

- obsah prezentace aktivit naší skupiny: představení pracovních listů pro 2. – 7. třídy + pracovní 

listy (i v polštině) – Zielina + Kisielová, pracovní listy pro děti se speciálními potřebami 6.-9. 

třída) přednese Zemková, deskovka – připomenout + navrhnout možnost realizace workshopu 

jak efektivně s deskovkou pracovat přednese Chwastková. 

 

Návrh obsahu prezentace zrealizovaných aktivit: 

- databáze + exkurze 

- web 

- besedy s rodiči 

- teenagebussines camp 

- deskovka 

- pracovní listy a metodika pro 2.-7. třida (pracovní listy také v polském jazyce) 

- pracovní listy pro děti se zvláštními potřebami – 6.-9. třída 

- den kariérového poradenství 

 

S realizačním týmem se aktuálně řeší forma konání setkání podle aktuálních platných 

protiepidemiologických opatření. 
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3. Plnění úkolů skupiny 

Diskuze k navrhovaným aktivitám pro Roční akční plán 2022 – zaslat co nejdříve manažerkám 

projektu paní Bobkové a Czempkové. 

 

Do konce října zaslat také porovnání výstupů dotazníkového šetření popisy potřeb škol za první 

a druhé šetření (druhé šetření bylo komentované v září, první šetření znova se podívat a zjistil 

výstupy, protože v té době pracovní skupina ještě nepůsobila v aktuální sestavě). 

 

 

4. Tisková beseda s novináři 

Povinná účast jednoho zástupce za skupinu, ideálně vedoucí, zajistí Chwastková Je potřeba 

nahlásit manažerce projektu, které výstupy budou „fyzicky“ na místě představy, např. vzít 

s sebou pracovní listy, deskovou hru apod. 

 
 

 

Termín dalšího setkání: 

19. 11. 2021 od 14:00 hod., EDLiT Human 

 

Zapisovatel:  

Mgr. Nina Chwastková 


