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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 
Zápis z jednání dne 19. 11. 2021 od 14:00 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. Tisková beseda s novináři 

V třinecké knihovně se uskutečnila 15.11.2021 tisková beseda s novináři, kde zástupci 

jednotlivých pracovních skupin prezentovali realizované aktivity. Na schůzku realizační tým 

přinesl na ukázku zajímavé výstupy, které vznikly během projektu, mimo jiné i deskovou hru. 

O téma kariérového poradenství projevil zájem Frýdeckomístecký deník, který předal 

realizačnímu týmu i vedoucí skupiny vizitku pro případné další články k tématu.  

 

2. Řídící výbor 

29. 11. 2021 prezence ročního plánu aktivit 2022 na zasedání ŘV, zajistí Chwastková.  

 

3. Kompletace a finalizace pracovních listů a metodiky 

Kontrola, doplnění pracovních listů, vypracování seznamu potřebných změn především 

v grafické úpravě, následná kontrola metodiky, která je propojena s jednotlivými pracovními 

listy, komunikace s grafikem pro zapracování změn. 

 

4. Workshop k deskové hře 

Z časového vytížení metodičky kariérového poradenství a z důvodu zpřísňujících se opatřením 

se upustilo od realizace prezenční formy workshopu k deskové hře k volbě povolání a byly 

vyhlášeny dva termíny formou webináře. Ing. Gajdaczová informovala, že zájem je překvapivě 

malý, přestože ve spolupráci s manažerkami projektu byly školy několikrát osloveny – 

učitelé na prvním i druhém stupni, školní družiny … Družinářky z malotřídních škol projevily 

zájem o realizaci, ale ne on-line formou. Bude případně vyhlášený ještě termín v prosinci, 

probíhá komunikace se školami v území. 
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5. Web karieratrinecko.cz 

Řeší se s metodikem ICT a IT magistrátu Třince přesun webové stránky karieratrinecko.cz 

na webhosting magistrátu. 

 

 

 

 

 

Termín dalšího setkání 

Další schůzka 15. 12. 2021, čas a místo bude upřesněno. 

 

Zapisovatel: Mgr. Nina Chwastková 


