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ZÁPIS Z 7. 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:   5.4.2019 v 10,00 hod.  

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:  

1. Úvodní slovo vedoucího pracovní skupiny  

2. Představení a prezentace hosta pracovní skupiny  

3. Základní informace k jednání pracovní skupiny  

4. Informace pro prezentaci pracovní skupiny na ŘV MAP2 

5. 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 všechny termíny splnění aktualizace 

potřebné dokumentace byly splněny.  

 

2. Představení hosta pracovní skupiny  

Jako host navštívil jednání pracovní skupiny Mgr. Tereza Benešová Ph.D., jednak jako zástup 

za Ing. Arletha a rovněž za účelem prezentace aktivit VŠB-TU ve vztahu ke kariérovému 

poradenství, konkrétně pak informace o spolupráci se zástupci SMO a rovněž nás informovala 

o vzniku Talentcentra jako diagnostického nástroje a v neposlední řadě o ostatních aktivitách 

pro školy a širokou veřejnost. 

 

3. Základní informace k jednání pracovní skupiny  

Vedoucí pracovní skupiny Ing. Chalupa požádal přítomné o spolupráci v rámci jednání 

pracovní skupiny k přípravě prezentace pro řídící výbor MAP2, který se koná dne 17.4.2019. 
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4. Informace pro prezentaci pracovní skupiny na ŘV MAP2 

 

Ing. Chalupa zahájil diskuzi k jednotlivým tématům, věnující se tvorbě prezentace pracovní 

skupiny Kariérové poradenství. Projednána byla následující témata: 

 Definování současného stavu kariérového poradenství na školách 

 Informace o kariérovém poradenství v dlouhodobém plánu rozvoje vzdělávání 

 Informace o  chystané reformě rámcových vzdělávacích plánů ve vztahu ke 

kariérovému poradenství a chystaném zařazení nového předmětu Podnikavost a 

ekonomika od 1. ročníku vzdělávání na základních školách 

 Informace o současném stavu legislativy v kontextu kariérového poradenství a o 

jednáních týkajících se případných legislativních změn 

 Informace o pilotním projektu Kariérového poradenství na 20 školách ORP Ostrava, 

bližší informace na schůzce zařazených škol 11.4.2019, přičemž mezi zařazenými 

školami jsou všichni zástupci škol zapojených do pracovní skupiny Kariérové 

poradenství, tzn. základní školy Zelená, Šoupala a Šenov 

Ing. Chalupa požádal všechny přítomné, aby mejlem dodatečně zaslali informace, které by 

mohly obohatit prezentaci práce PS KP. 

 

 

5. Informace o následujícím termínu jednání PS a nejbližších úkolech 

 

Ing. Chalupa připomenul přítomným, že další jednání pracovní skupiny Kariérové poradenství 

se budou konat v pátečních termínech 3.5., 31.5. a 14.6. 2019 vždy od 10:00 hodin v budově 

Nové radnice, Prokešovo nám. č. 8, Ostrava č. dveří 304. 

 

Příloha:      Prezenční listina 

 

  

 

      

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

  

     


