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ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 

 

 

Projekt:  Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ostrava II 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132 

 

Místo konání: ZŠ Jana Šoupala, Ostrava-Poruba 

 

Datum a čas:   12.10.2018 v 9,00 hod.  

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:  

1. Úvodní slovo vedoucího pracovní skupiny a představení členů PS 

2. Základní informace k pracovní skupině 

3. Plánované výstupy pracovní skupiny 

4. Nastavení termínů setkávání  

 

1.  Úvodní slovo zástupce realizátora projektu a představení členů PS 

Jednání pracovní skupiny Kariérové poradenství zahájil pan ředitel školy a vedoucí pracovní 

skupiny Ing. Milan Chalupa. Přivítal všechny přítomné členy pracovních skupin a členy 

realizačního týmu MAP II a zároveň představil nové členy Mgr., Ph.D. Martina Navrátila a 

Mgr. Rostislava Galiu.  

 

Mgr., Ph.D. Martin Navrátil, Moravskoslezský pakt zaměstnanosti přítomné seznámil jaké 

aktivity se týkají kariérového poradenství, promluvil o kariérovém poradenství na trhu práce, 

příprava podmínek pro kariérové poradenství, souvislost s trhem práce, rozšíření 

infastruktury, využití kariérových poradců na školách, doplnění kariérových poradců, 

vzdělávání pedagogů.  

 

Mgr. Rostislav Galia, ředitel ZŠ Čkalovova, přítomné členy pracovních skupin seznámil se 

svou školou, problémy s hendikepovanými žáky v rámci vzdělávání, výukové metody pro tyto 

žáky, možnost přípravy pro další vzdělávání.  
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Členové pracovní skupiny, vedoucí pracovní skupiny zároveň obdrželi zpracovaný informační 

leták s informacemi o projektu MAP II, seznámení se s jeho cílem, očekávanými výsledky a 

k představení ostatních pracovních skupin. Zároveň členové pracovní skupiny podepsali 

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů.  

 

2. Základní informace k pracovním skupinám 

 

Ing. Milan Chalupa sdělil základní informace o pracovní skupině Kariérové poradenství. Dále 

krátce všechny přítomné seznámil se svou školou, vzděláváním žáků, zdroji financování, 

rozvojem školy. Dále sdělil, že bude pokračováno dle již nastaveného projektu MAP I. 

Požádal realizační tým o zaslání strategického rámce včetně SWOT analýzy, která je jeho 

součástí a to všem členům pracovní skupiny. Bude potřeba její aktualizace. Dále informoval, 

že se rozjíždí projekt kariérového poradenství s Moravskoslezským inovačním centrem.  

 

Hlavní manažerka Bc. Hellingerová sdělila, že tento projekt se teprve rozjíždí, bude nastavena 

spolupráce, prozatím není jisté  kolik škol bude do projektu zapojených. 

Pan Navrátil požádal také o zapojení do spolupráce s MSIC a sdělil, že psycholog pan Petr 

Nilius sestavuje portfolio podpůrných aktivit pro školy. Vše je ve stavu příprav.  

 

Pan Mgr. Jozef Kubáň sdělil, že je realizován velký projekt v rámci kraje- KAP II v rámci 

středních škol, dále uvedl je zde soukromá společnost SALMONDO, která se taktéž věnuje 

kariérovému poradenství na základních školách. Je nutná podpora kariérových poradců na 

školách.  

 

Diskuze všech přítomných ke kariérovým poradcům, kariérovému poradenství ve školách, 

nastavení pozice kariérových poradců ve školství.  

 

Paní Radka Karabínová požádala členy pracovních skupin, zda by bylo možné uskutečnit 

seminář v rámci Kariérového poradce na škole, oslovit někoho, kdo se tím již na škole 

zabývá, předat informace, seznámit ostatní.  

 

3. Plánované výstupy pracovní skupiny 

Jedním z hlavních výstupů pracovní skupiny bude podpora kariérového poradenství na 

školách, stanovení oblastí této činnosti.  
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Dalším výstupem bude nastavení tzv. informační platformy pro školy tak, aby byla 

informovanost jaké finanční zdroje je možno využít.  

 

Paní Radka Karabínová sdělila všem přítomným, že je nutná aktualizace SWOT analýzy i 

jejich opatření, hledání vhodných zdrojů k naplnění těchto opatření a akčních plánů s tím, že 

vyústěním by mohla být velká schůze všech pracovních skupin a informovat ostatní na jaké 

finanční zdroje lze dosáhnout, informace pro školy, které zdroje je možno využít na 

financování různých aktivit, neboť jsou investiční projekty, ale i neinvestiční projekty,  

dalšími možnostmi  jsou dotační tituly, o které lze požádat.  

Dále jsou členové informování o webových stránkách MAP II.  

 

4. Nastavení termínů setkávání  

Termín dalšího jednání pracovní skupiny je stanoven na 16.11.2018 v 10,00 hod. a 4.1.2019 

v 10,00 hod.  

 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listiny 

 

  

 

      

Zapsala: Dagmar Reiterová      

koordinátorka implementace      


