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ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO 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:            Magistrát města Ostravy – zasedací místnost, Prokešovo nám.  

 

Datum a čas:   25.1.2019 v 10,00 hod.  

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:  

1. Úvodní slovo vedoucího pracovní skupiny  

2. SWOT analýza 

3. Prezentace:  pí Danielová – Moravskoslezské inovační centrum (MS!C) 

4. Dotační programy MMOstravy – Ing. Szüczová  

5. Informace - různé 

  

 

1.  Úvodní slovo vedoucího pracovní skupiny 

Jednání pracovní skupiny Kariérové poradenství zahájil vedoucí pracovní skupiny Ing. Milan 

Chalupa. Přivítal všechny přítomné členy pracovní skupiny a členy realizačního týmu  

MAP II.   

Telefonicky se omluvil z jednání Mgr. Navrátil.  

 

2. Přehodnocení a aktualizace SWOT analýzy – PS Kariérové poradenství 

 

Ve SWOT analýze PS Kariérové poradenství se doplňovaly všechny části, jak v oblasti 

silných a slabých stránek, tak v oblasti příležitostí a ohrožení. Výchozím materiálem byla 

SWOT analýza z pracovní skupiny Kariérové poradenství  ORP Ostrava MAP I.  

V doplnění příležitostí SWOT analýzy největší roli hrají nové aktivity Moravskoslezského 

kraje a Magistrátu města Ostravy např.:  

- pakty MSK 

- neformální vzdělávání Světa techniky 
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- vzdělávací programy MAP II  

- programy MS!C v Ostravě – Porubě  

  

3. Prezentace Moravskoslezského inovačního centra (MS!C) – pí Danielová  

 

V prezentaci:  

- objasnění cílů centra 

- aktivity za 2. pololetí 2019 

- exkurze ve firmách 

- programy pro ZŠ 

- MS!C – vývoj stavebnice 

- nárůst podnikatelů v kraji – start a vstup na pole podnikání 

 

      4. Dotační programy Magistrátu města Ostravy – Ing. Szüczová 

 

     Dotační programy vyhlášené Magistrátem města Ostravy se týkají různých oblastí.  

     Jedna z oblastí dotačních programů je zaměřena i na Kariérového poradce na školách.  

     Vzhledem k tomu, že pedagogická pozice Kariérového poradce ve škole není  

     legislativně ukotvena, dotací MMO je pro rok 2019 možnost danou pozici na   

     základě žádosti na MMO částečně finančně pokrýt.  

     Všichni přítomni ocenili přístup MMO k této problematice.   

 

 

5. Informace – různé 

-  Mgr. Kubáň prezentoval projekt Strategické řízení a plánování ve školách  

a územích (SRP), jeho nynější aktivity vůči MAP II, změny a dodatky  

v základních dokumentech pro tvorbu a postup realizace MAP II (verze 3) 

 

- Diskuze všech přítomných ke kariérovým poradcům, kariérovému poradenství ve 

školách, nastavení pozice kariérových poradců ve školství. 

  

Zodpovězeny dotazy dalších členů pracovní skupiny   
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Další termín PS  22. února 2019 v 10 hod. 

 

Jednání PS se uskuteční v prostorách Nové radnice, č.dv. 304, 3.p. Rezervace místnosti 

zajištěna.  

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

 

  

 

      

Zapsala: Mgr. Jozef Kubáň, člen pracovní skupiny 

Schválil: Ing. Milan Chalupa, manažer pracovní skupiny 

     

   


