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Projekt „Místní akční plán III v ORP Třinec“ 

 
Zápis z jednání dne 27. 10. 2022, od 10:00 hod 

 

PRACOVNÍ SKUPINA PODNIKAVOST A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 
 

 

místo konání: kavárna Maroszek, knihovna Třinec 

 

účastníci jednání: viz prezenční listina 

 

Program setkání: 

1. Finální zpracování Ročního akčního plánu pro rok 2023 – zaslán realizačnímu týmu 

2. Zhodnocení neformálního setkání výchovných poradců, zástupců ÚP ČR, členů pracovní 

skupiny podnikavost a kariérové poradenství a členů realizačního týmu, které proběhlo 

24. 10. 2022. 

Za Úřad práce se setkání účastnili Ing. Olga Sikorová, ředitelka kontaktního pracoviště Třinec a 

Ing. Renata Faranová, specialista pro volbu povolání z kontaktního pracoviště Frýdek-Místek. 

Olga Sikorová představila aktuální ukazatele, týkající se podílů nezaměstnanosti okresu FM, 

Moravskoslezského kraje a ČR, vývoj nezaměstnanosti v okrese FM a další. Zdůraznila nutnost 

vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti. 

Dalším bodem setkání byly prezentace dvou místních zaměstnavatelé, konkrétně firmy Kohut 

Třinec, s.r.o, a Sociální služby Třinec, p.o., Zástupci zaměstnavatelů představili náplň činnosti 

své organizace a zaměřili se na nedostatek konkrétních profesí, se kterým se potýkají v rámci 

své činnosti. Opět kladli důraz na digitální gramotnost žáků. 

Zástupce pracovní skupiny Ing. Soňa Gajdaczová představila dosavadní a připravované aktivity 

pracovní skupiny a navrhla možnost mentoringu ve školách v hodinách zaměřených na kariérové 

poradenství. Cílem mentoring bude zpětná vazba k jejich výuce, doporučení nových metod, 

zhodnocení. 

Zástupce Moravskoslezského paktu představila projekt pro pedagogy a žáky, jehož cílem je 

nabídnout školám možnost exkurzí ve spolupracujících organizacích Moravskoslezského kraje, 

ukázat možnosti pracovního uplatnění a sladit požadavky současného trhu práce. 

 

Návrhy:  

- výjezdní zasedání – cílem zasedání je analýza potřeb v oblasti KP a příprava na MAP 4, 

termín 2023 

- příprava dotazníku, rozeslat na ředitele a výchovné poradce – zjistit skutečný zájem 

- Mgr. Chwastková – zjistit možnosti realizace jednotlivých návrhů 

 

 

Další setkání: listopad, bude upřesněno 

 

Zapisovatel: Mgr. Nina Chwastková 
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Další schůzka v listopadu, místo a čas bude upřesněno 

Zapisovatel: Nina Chwastková 

 

 


