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ZÁPIS Z 2. 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: budova Nové radnice, Prokešovo nám. č. 8, Ostrava 

   č.dv. 304 

 

 

Datum a čas:   16.11.2018 v 10,00 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. Projekt polytechnické vzdělávání pro nejmenší a projednání Veřejné 

zakázky 

5. 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. 

 

Pan Mgr. Jozef Kubáň připomněl projekt soukromé společnosti SALMONDO, která se taktéž 

věnuje kariérovému poradenství na základních školách. Diskutovalo se o nutnosti podpory 

kariérových poradců na školách. S panem Mgr. Ph.D. Martinem Navrátilem rozebírali rozdíl 

mezi kariérovým poradcem a výchovným poradcem, ukotvení výchovného poradce v zákoně. 

P. Kubáň připomněl i spolupráci s OKAP, zmínil p. Nytrovou a jejich napojení na ZŠ 

s využitím lektorů. 
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Všichni přítomni se shodli na tom, že je potřeba udělat osnovu jak uchopit pozici kariérového 

poradce, jaká by měla být jeho hlavní náplň, jak propojit kariérové poradenství 

s talentovanými žáky. Jak dalece je potřeba vzdělávat kariérové poradce a výchovné poradce, 

protože v činnosti výchovného poradce je zakotveno i kariérové poradenství. Zmíněn byl 

projekt zvaný Z.A.D.E.K. a Talentovník. 

 

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

nastavení pozice kariérových poradců ve školství. Diskuse k financování kariérových poradců 

ze šablon. 

 

 p. Švrček z DOV  všem přiblížil spolupráci DOV v oblasti vzdělávání a přiblížení řemesel a 

kariéry. P. Švrček sdělil přítomným, že DOV realizuje „Živou knihovnu povolání“, kde jsou 

pozvané děti ZŠ a SŠ a mají možnost se potkat se s člověkem, který jim vysvětlí povolání, co 

obnáší jednotlivé pracovní pozice, co je náplní práce. Dále také p. Petr Vitásek z DOV 

prezentuje řemesla nejen učitelům, ale také žákům. Učitelům se snaží přiblížit, co by od 

pedagogů potřebovali, aby děti uměli. V rámci otevřených dveří DOV představuje možnosti 

studia a profesí, např. programátor, analytik, a jednotlivá pracoviště VŠ vystupují pod 

jednotlivými profesemi. 

 

ZŠ by uvítaly také rozvoj polytechnického vzdělávání pro první ročníky ZŠ. Mezi účastníky 

proběhla diskuse týkající se zapojení družin, zmapování jejich potenciálu.  

 

3. Plánované výstupy pracovní skupiny 

Jedním z hlavních výstupů pracovní skupiny bude podpora kariérového poradenství na 

školách, stanovení oblastí této činnosti.  

Dalším výstupem bude nastavení tzv. informační platformy pro školy tak, aby byla 

informovanost jaké finanční zdroje je možno využít.  

 

Účastníci setkání dali návrh, že by bylo dobré, kdyby vyšla brožurka pro školy – návod. Paní 

Hořejší navrhla, že by se mohlo projednat s Tietem, aby tuto akci zaštítilo po technické 

stránce.  Vedoucí pracovní skupiny p. Chalupa uvedl, že je třeba se věnovat vzdělávání 

v kariérovém poradenství a brainstormingu a pozvat případně na schůzku pracovní skupiny 

osoby, které by tohle téma pomohli řešit. Návrh na zmapování aktuálních trendů v rámci 

kariéry. Provést srovnání např. s Dánskem a Švédskem, jak je to tam nastaveno.  Nadefinovat 
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co má dělat Kariérový poradce, aby z PS vzniklo něco smysluplného. Napojit se na lektory 

OKAP a pozvat podnikatele.  

 

4. Projekt polytechnické vzdělávání pro nejmenší a projednání Veřejné zakázky 

Byla projednána veřejná zakázka na polytechnické vzdělávání pro nejmenší. Tento projekt by 

měl plnit roli jakési osvěty, motivace jednotlivých mateřských škol k vytvoření podnětného 

prostředí pro polytechnickou výchovu a vlastní realizaci. Skupina byla seznámena s tím, že 

dochází k tvorbě veřejné zakázky. Pracovní skupiny souhlasila s Veřejnou zakázkou na 

polytechnické vzdělávání pro nejmenší. 

 

5. Nastavení termínů setkávání  

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

DOV. Bude upřesněno s p. Švrčkem a členům pracovní skupiny bude zaslána pozvánka. 

 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listiny 

 

  

 

      

Zapsala: Dagmar Reiterová      

koordinátorka implementace      


