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ZÁPIS ZE 5. 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. dveří 304 

 

Datum a čas:   22.2.2019 v 10,00 hod.  

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:  

1. Úvodní slovo vedoucího pracovní skupiny  

2. Představení hosta pracovní skupiny  

3. Základní informace k jednání pracovní skupiny  

4. Prezentace Mgr. Martin Navrátil Ph.D. 

5. Práce na aktualizaci Strategického plánu rozvoje vzdělávání do roku  

2023 na období 2019 – 2020 

6. Informace o následujícím termínu jednání PS a nejbližších úkolech 

 

1.  Úvodní slovo vedoucího pracovní skupiny 

Jednání pracovní skupiny Kariérové poradenství zahájil pan ředitel ZŠ J. Šoupala a vedoucí 

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

členy realizačního týmu MAP II a informoval je, že termín splnění aktualizace SWOT 

analýzy pracovní skupiny Kariérové poradenství byl splněn. 

 

2. Představení hosta pracovní skupiny  

Jako host navštívil jednání pracovní skupiny zástupce projektu RRP rovné příležitosti Ing. 

Dana Ponczová, která byla pracovní skupině představena a ve zkratce informovala o realizaci 

svého projektu. 

 

3. Základní informace k jednání pracovní skupiny  

Vedoucí pracovní skupiny Ing. Chalupa připravil materiály pracovní skupiny pro aktualizaci, 

které byly předmětem jednání – Strategický plán rozvoje vzdělávání do roku 2023 na období 

2019 – 2020. Úkolem jednání pracovní skupiny byla aktualizace priorit, cílů a aktivit, které 
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budou rozpracovány do priorit akčního plánu. Východiskem pro zapracování aktualizace byla 

aktualizovaná SWOT analýza pracovní skupiny Kariérové poradenství. 

 

4. Prezentace Mgr. Martin Navrátil Ph.D. 

 

Mgr. Martin Navrátil Ph.D. představil pracovní skupině v krátké prezentaci Moravskoslezský 

pakt zaměstnanosti z.s., jeho spolupráci s Moravskoslezským krajem a Statutárním městem 

Ostrava a prezentoval činnosti, které vykonávají směrem k identifikaci, zavedení a rozvoje 

pozice Kariérového poradce. 

 

5. Práce na aktualizaci Strategického plánu rozvoje vzdělávání do roku  2023 na období 

2019 – 2020 

 

Členové pracovní skupiny revidovali vizi pracovní skupiny Kariérové poradenství a na 

základě SWOT analýzy zapracovávali aktuální změny jednotlivých strategických cílů ve 

všech nastavených prioritních oblastech rozvoje včetně indikátorů.  

Vedoucí pracovní skupiny Ing. Chalupa tyto změny zaznamenával a v nejbližší době zpracuje 

a rozešle členům pracovní skupiny k připomínkování a případnému doplnění. Termín pro 

návratnost odsouhlasených a doplněných změn je úterý 26.2.2019, poté vedoucí pracovní 

skupiny změny zapracuje a v řádném termínu do čtvrtka 28.2.2019 přepošle realizátorům a 

administrátorům projektu. 

 

6. Informace o následujícím termínu jednání PS a nejbližších úkolech 

Další jednání pracovní skupiny Kariérové poradenství se bude konat v pátek 8.3.2019 v 10:00  

hodin v budově Nové radnice, Prokešovo nám. č. 8, Ostrava č. dveří 304. 

Úkolem pracovní skupiny bude aktualizace Akčního plánu rozvoje vzdělávání na období 2019  

– 2020. 

Vedoucí pracovní skupiny Ing. Chalupa opět připraví podklady pro jednání a s pozvánkou je  

rozešle členům pracovní skupiny. 

 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listiny 

 

  

 

      

Zapsal: Ing. Milan Chalupa,  vedoucí pracovní skupiny Kariérové poradenství  

  

     


