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Kariérové poradenství na ZŠ v Ostravě 

 

Město Ostrava řeší problematiku kariérového poradenství v ZŠ ve 3 rovinách. 

1. První podpora této oblasti probíhá v rámci realizace pilotního programu na podporu 

kariérového poradenství na 20 pilotních základních školách. Tento program je realizován ve 

spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, z.s., který je díky  zkušenostem 

v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti, které je nutné řešit komplexně, užitečný v propojení 

zaměstnavatelského sektoru s oblastí školství.  

 

K založení Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z. s,. došlo s účinností od 1.2.2019, kdy mezi 

zakládající členy spolku patří Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Sdružení pro rozvoj 

Moravskoslezského kraje, z.s., Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje a Svaz 

průmyslu a dopravy České republiky).  

Jednou z konkrétních oblastí spolupráce statutárního města Ostravy s MS Paktem je i vydefinovaná 

oblast konkrétní pilotní podpory kariérového poradenství na školách  

Hlavní  definované aktivity v roce 2019: 

- Vzdělávání pedagogů a výchovných poradců v ostravských školách 

Vstupní vzdělání pro kariérové poradenství ve 20 školách. Garantuje 50 hodin vzdělávání v 5 

klíčových tématech: 

 Úvod do kariérového poradenství 
 Výcvik kariérového poradce v individuální práci s klientem  
 Výcvik kariérového poradce ve skupinové práci s klientem  
 Diagnostika a spolupráce se školním psychologem 
 Uvedení do problematiky trhu práce a trh práce v MSK 
 Karty povolání a aplikace „Můj život po škole“ 

 

 -Podpora zavádění kariérového poradenství v ostravských školách 

Průběžné zavádění praxe kariérového poradenství do 20 pilotních škol. Projekt navazuje na 

vzdělávání pedagogů a garantuje konzultace ve školách, další vzdělávací aktivity a řízenou spolupráci 

mezi školami.  

 

- Organizace exkurzí pro ostravské základní školy 

Příprava a organizace exkurzí ve 40 dojednaných firmách. Možné uskutečnit 20-30 akcí podle zájmu 

škol (3. čtvrtletí 2019, rok 2020). 
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- Správa a organizace portálu na podporu kariérového poradenství pro město Ostrava   

www.infoprokarieru.cz 

Vytvoření portálu s reservačním systémem pro exkurze, informacemi o kariérovém poradenství a 

trhu práce, dále s prostorem pro online sdílení informací a výměnu zkušeností.  

Dále - pořádání kulatých stolů mezi KP škol a subjekty spolupráce v rámci MS Paktu (propojení 

partnerů v rámci města Ostravy, výměna zkušeností mezi KP) 

 - propojení s praktickou částí 

- start up profesního portfolia 

- řešení systémových záležitostí v oblasti KP 

- další aktivity na základě potřeb města Ostravy 

1. Druhou rovinu podpory kariérového poradenství řeší Pracovní skupina Kariérové 

poradenství v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Ostrava II (dále jen MAP II). 

Členem této pracovní skupiny je rovněž MSK PZ, z.s., čímž dochází k propojení pilotního 

programu a projektu MAP II v oblasti předávání informací, dobré praxe a podpoře KP ve 

školách. V rámci této podpory bude podpořena realizace webového portálu na podporu 

kariérového poradenství pro město Ostrava   

2. Třetí rovinou podpory kariérového poradenství je program na poskytování peněžních 

prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020, kde v rámci tématu podpory D je 

podporováno Kariérové poradenství v základních školách. 

 

Datum:  6.11.2019 

Zpracovala:  Ing. Radmila Karabínová 
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