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ZÁPIS Z 10. 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:   14.6.2019 v 8,00 hod.  

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:  

1. Úvodní slovo vedoucího pracovní skupiny  

2. Základní informace k jednání pracovní skupiny 

3. Prezentace MS Paktu – Mgr. Martin Navrátil PhD. 

4. Projednání dotačních titulů SMO 

5. Diskuse o aktivitách spojených s kariérním poradenstvím 

6. Závěrečné slovo manažera pracovní skupiny 

 

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 stanovené pro splnění 

úkolů PS byly splněny.  

 

2. Základní informace k jednání pracovní skupiny  

 

Vedoucí pracovní skupiny Ing. Chalupa vyzval přítomné k diskuzi o následujících tématech: 

 Prezentace Mgr. Martina Navrátila PhD. Z MS Paktu zaměstnanosti o realizaci 

pilotního projektu kariérních poradců na školách 

 Projednání návrhu dotačních titulů statutárního města Ostravy Bilingvní výuky a 

Talentmanagementu ve vztahu ke kariérnímu poradenství 

 Diskuse o aktuálních tématech spojených s kariérním poradenstvím na školách  
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3. Prezentace MS Paktu – Mgr. Martin Navrátil PhD. 

 

 Mgr. Martin Navrátil PhD. informoval o chystaném dotazníku pro zaměstnance škol 

(nikoliv jen pilotních, ale všech v rámci ORP Ostrava), kteří na školách plní činnosti 

v rámci kariérního poradenství – členové pracovní skupiny požadovali zkrácení 

dotazníku, redukci otevřených otázek s tím, že detailnější informace k doplnění 

dotazníku budou delegovány kariérním poradcům v rámci pilotáže 

 Mgr. Martin Navrátil PhD. detailněji představil vznik responsibilních webových 

stránek, kde budou interaktivně rozpracována témata týkající se kariérního poradenství 

na školách 

 Mgr. Martin Navrátil PhD. informoval o vznikající aplikaci „Můj život po škole“ (řídí 

Ing. Kateřina Tvrdá z MS Paktu zaměstnanosti), který je zaměřen na plánování 

osobního života v kontextu osobní karéry. 

 

4. Projednání dotačních titulů SMO 

 

 Pracovní skupina projednala návrhy dotačních titulů statutárního města Ostravy 

Bilingvní výuky a Talentmanagementu ve vztahu ke kariérnímu poradenství, které 

před jednáním PS rozeslal jednotlivým členům PS Ing. Chalupa. 

 Členové PS se pochvalně vyjádřili, jak pozitivně se vyvíjí návrhy dotačních titulů, 

zároveň navrhli přesunout částku 3 mil. Kč z dotačního titulu Talentmanagement pro 

oblast dotačního titulu pro kariérní poradenství na školách (náklady na mzdy a 

potřebné vybavení pro činnost kariérních poradců). 

 

5. Diskuse o aktivitách spojených s kariérním poradenstvím 

 

 Mgr. Aleš Koutný vyjádřil nespokojenost s nedostatkem speciálních pozic pro školní 

poradenská pracoviště, především školních psychologů a navrhnul vznik Centra 

školních psychologů při magistrátu – databáze + sdílení zkušeností 

 Mgr. Josef Kubáň zmínil možnost zapojení do projektu APIV v rámci krajské skupiny 

pro nadané 
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6. Závěrečné slovo manažera pracovní skupiny 

Manažer PS Ing. Milan Chalupa poděkoval všem členům pracovní skupiny i členům 

projektového týmu za dosavadní spolupráci v rámci projektu MAP2 a popřál příjemné 

strávení času dovolených. 

 

 

 

Příloha:      Prezenční listina 

 

 

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

  

     


