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Pracovní skupina 
„Kariérové poradenství“

MAP2

Pracovní skupina 
„Kariérové poradenství“

Členové pracovní skupiny „Kariérové poradenství“

Ing Martina Kuchyňková, rodič, MMO – oddělení školství
Mgr. Josef Kubáň, specialista, metodik NIDV
Ing. Jiří Arleth, odborník, vedoucí projektů VŠB-TU
Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D., VŠ pedagog, OU – pedagogická fakulta
Mgr. Kateřina Hořejší, pedagog, ředitelka DDM Poruba
Mgr. Martin Navrátil, Ph.D., specialista, MS Pakt zaměstnanosti
Ing. Jakub Švrček, Ph.D., odborník, ředitel DOV
Ing. Sylva Sládečková, metodik, vedoucí odboru školství MMO
Ing. Radmila Karabinová, specialista, MMO – odbor školství
Mgr. Radim Žižka, pedagog, zástupce ředitele ZŠ Šenov
PaedDr. Aleš Koutný, pedagog, ředitel ZŠ Zelená
Ing. Milan Chalupa, pedagog, ředitel ZŠ J. Šoupala
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Hlavní úkoly PS „Kariérové poradenství“:

Plán činností pracovní skupiny

- Revize a aktualizace SWOT analýzy
(východisko pro aktualizaci všech dokumentů)

- Aktualizace Strategického plánu rozvoje vzdělávání do roku 2023 na období 
2019-2020
(aktualizace priorit, cílů a aktivit, které budou rozpracovány do priorit akčního       

plánu)

- Aktualizace ročního plánu aktivit 
(přenos reálných potřeb škol do místního akčního plánu rozvoje vzdělávání)

Aktualizace SWOT analýzy
Silné stránky
+ povědomí o důležitosti kariérového poradenství
+ neformální vzdělávání ve světě techniky
+ podpora kraje a SMO

Slabé stránky
- není zákonem stanovená pozice kariérového poradce
- neprovázanost sytému vzdělávání MŠ – ZŠ – SŠ
- odchod dětí na víceletá gymnázia
- finanční možnosti škol pro realizaci mimoškolních 

forem výuky
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Příležitosti
- podpora klíčových kompetencí přenositelných mezi sektory 

ekonomiky
- podpora kroužků a volnočasových aktivit, podpora zájmového a 

neformálního vzdělávání (DDM, SVČ, ŠD, knihovny, Svět techniky, 
apod.)

- činnost nově vzniklého Moravskoslezského paktu zaměstnanosti

Ohrožení
- Finanční náročnost vhodných učebních pomůcek
- Rostoucí nedostatek pedagogických odborných pracovníků 

(věková struktura, nezájem o profesi, apod.)

Aktualizace strategického plánu rozvoje 
vzdělávání do roku 2023

Prioritní oblast rozvoje 1 – Infrastruktura, materiálně 
technické vybavení škol a školských zařízení, včetně učebních 
pomůcek 
- Pokračovat v budování a modernizaci odborných pracovišť a odborných učeben 
- Pokračovat v budování a modernizaci potřebné infrastruktury
- Doplňovat, obnovovat a modernizovat vybavení odbornými a učebními 

pomůckami
Prioritní oblast rozvoje 2 – Personální rozvoj v oblasti 
kariérového poradenství ve vzdělávacích zařízeních
- Vytvoření systémové podpory a pozice kariérového poradce včetně legislativní 

úpravy
- Dále rozvíjet podporu všech druhů a forem vzdělávání PP
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Prioritní oblast rozvoje 3  –Podpora spolupráce 
škol, vzdělávacích zařízení a partnerů

- Další rozvoj vzájemné spolupráce škol 
- Vytvoření udržitelného systému spolupráce škol se 

zaměstnavateli, vzdělávacími institucemi a dalšími partnery na 
trhu práce v rámci pořádání stáží, exkurzí, tematicky 
zaměřených prezentací a veletrhů. Zodpovědnost MS Pakt

- Vytvoření komunikační platformy a odborného portálu pro 
aktuální a bezpečnou výměnu informací v oblasti kariérového 
poradenství. Zodpovědnost MS Pakt.

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP OSTRAVA 2019-2020 byl 
aktualizován v souladu s výše uvedenými dokumenty 

Poslední novinky:

Do zákona o pedagogických pracovnících v současné době
kariérového poradce nedají, protože by tuto pozici nemohli
financovat ze strukturálních fondů (dotace EU). Co je ze zákona
musí platit stát.
Bohužel v šablonách má pozice KP příliš velkou konkurenci – na
tyto námitky bylo přislíbeno, že pro KP vypíší v šablonách
speciální výzvu

Ve spolupráci statutárního města Ostravy a Moravskoslezského
paktu zaměstnanosti – pilotní projekt kariérového poradenství
na 20 školách, podrobnosti se dolaďují.


