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ZÁPIS Z 6. 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:   8.3.2019 v 10,00 hod.  

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:  

1. Úvodní slovo vedoucího pracovní skupiny  

2. Základní informace k jednání pracovní skupiny  

3. Prezentace „Salmondo“, „Regio“ 

4. Práce na aktualizaci Akčního plánu rozvoje vzdělávání 

5. Informace o následujícím termínu jednání PS 

 

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 náměstkyni primátora Mgr. Andreu Hoffmannovou Ph.D., 

sdělil informaci, že termíny splnění aktualizace dokumentů SWOT analýzy a Strategického 

plánu pracovní skupiny Kariérové poradenství byly dodrženy. 

 

2. Základní informace k jednání pracovní skupiny 

Hlavními body jednání pracovní skupiny Kariérové poradenství dne 8.3.2019 jsou: 

 

 prezentace Ing. Libora Vošického A Ing. Tibora Kučery projektu Salmondo a zástupců 

výzkumného a rozvojového centra Regio, ředitelky Ing. Renáty Václavkové, Ph.D., a 

koordinátorky Ing. Kateřiny Horákové 

 

 aktualizace Akčního plánu rozvoje vzdělávání 
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3. Prezentace „Salmondo“, „Regio“ 

Jako první se svou prezentací a představením projektu „Salmondo“ vystoupili pánové Ing. 

Libor Vošický a Ing. Tibor Kučera.  

Projekt Salmonda vychází z dobré praxe kariérního poradenství a skládá se ze tří kapitol – 

poznání, vize a aktivita. Každá kapitola zahrnuje dílčí moduly – jednotlivé funkce, 

psychologické testy či tematické okruh, výstupem z hlediska práce kariérového poradce je 

definování životní role a dráha, která by měla být pro žáka ta pravá a které profese a studijní 

obory by pro něj mohly být nejvhodnější. 

Výše uvedení zástupci projektu Salmondo pak zodpověděli na otázky Mgr. Andrey 

Hoffmannové, Ph.D. a členů pracovní skupiny ohledně fungování a financování aplikace a 

zkušenostmi uživatelů. 

 

Poté vystoupili na jednání PS zástupci výzkumného a rozvojového centra Regio, ředitelka 

Ing. Renáta Václavková, Ph.D., a koordinátorka Ing. Kateřina Horáková. Také tyto 

prezentující představili svůj projekt – webovou aplikaci Regio Advisor pro rozvoj talentu a 

nadání.  

Také zástupkyně této firmy zodpověděly obdobné otázky všech přítomných. Z prezentace 

bylo zřejmé, že obě firmy jsou založeny na jiných principech, zatímco Salmondo je založeno 

na diagnostice žáka, Regio Advisor pak na autoevaluaci žáků. 

Ing. Chalupa požádal o zařazení ZŠ J. Šoupala pro pilotní ověřování tohoto programu 

s odpovědí, že bude této žádosti vyhověno. 

Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. konstatoval, že ani jeden z projektů není všelékem kariérového 

poradenství ale mohou být jedním z nástrojů práce kariérového poradce. 

 

4. Práce na aktualizaci Akčního plánu rozvoje vzdělávání 

Vzhledem k tomu, že prezentace projektů Salmondo a Regio Advisor a následné diskuze se 

časově protáhly, nebylo možné stihnout aktualizaci Akčního plánu rozvoje vzdělávání a Ing. 

Milan Chalupa navrhnul pracovat na této aktualizaci individuálně a závěrečný aktualizovaný 

dokument schválit pracovní skupinou per rollam. 

Účastníci jednání pracovní skupiny s tímto návrhem souhlasili, Ing. Chalupa připravené 

materiály rozešle členům PS a návrhy poté zapracuje do aktualizovaného dokumentu Akčního 

plánu rozvoje vzdělávání. 

 

5. Informace o následujícím termínu jednání PS 

Navrhované termíny na termíny setkání pracovní skupiny Kariérové poradenství: 

5.4., 3.5.,31.5. a 14.6.2019. 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listiny 

 

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

  


