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ZÁPIS Z 11.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.dv. 304 

 

 

Datum a čas:   27.9.2019 v 8,00 hod.  

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:  

1. Úvodní slovo vedoucího pracovní skupiny a představení programu 

jednání 

2. Vystoupení Mgr. Martina Navrátila PhD. 

3. Seznámení s novinkami v oblasti školství s přesahem do činnosti 

pracovní skupiny Kariérové poradenství 

4. Projednávání návrhu plánu evaluace MAP2 

5. Projednání termínů jednání PS Kariérové poradenství. 

 

1.  Úvodní slovo zástupce realizátora projektu a představení členů PS 

Jednání pracovní skupiny Kariérové poradenství zahájil pan ředitel školy a vedoucí pracovní 

skupiny Ing. Milan Chalupa. Přivítal všechny přítomné členy pracovní skupiny a členy 

realizačního týmu MAP II, omluvil nepřítomného Mgr. Radima Žižku a představil program 

jednání pracovní skupiny Kariérové poradenství.  

Informoval přítomné, že předem požádal o vystoupení Mgr. Martin Navrátil PhD. A předal 

mu slovo. 

2. Vystoupení Mgr. Martina Navrátila PhD. 

 

Mgr. Martin Navrátil PhD. pozdravil přítomné a informoval o průběhu vzdělávání 

kariérových poradců v rámci pilotního projektu 20 škol „Kariérové poradenství na školách“.  

Ing. Chalupa, ředitel ZŠ J. Šoupala a Mgr. Koutný, ředitel ZŠ Zelená podali pozitivní zpětnou 
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vazbu na školení kariérových poradců a vyjádřili politování, že kariéroví poradci v rámci 

školení společně nestihli vytvořit jednotný plán práce kariérového poradce na škole. Ten bude 

vznikat na základě zkušeností s plány práce kariérových poradců na jednotlivých školách. 

Mgr. Martin Navrátil PhD. rovněž představil další posun ve tvorbě webu kariérového 

poradenství, který by ve finální podobě měl být informační platformou pro kariérové poradce 

i vedení škol. První verze webu by měla být k dispozici pro připomínkování členů pracovní 

skupiny cca v polovině října. 

Posledním bodem vystoupení Mgr. Martina Navrátila PhD. byla informace o programu „Můj 

život po škole“, který má přímou návaznost i na rozvoj finanční gramotnosti na školách a byl 

otestován s pozitivní reakcí vyučujících i žáků na ZŠ Šoupala. Tento program by mohl sloužit 

jako jeden z nástrojů práce se žáky v rámci kariérového poradenství, stejně jako v minulosti 

prezentované programy Salmondo či Regio Advisor. Důležitou roli budou v oblasti 

kariérového poradenství na školách mít rovněž plánované exkurze, stejně jako aktivity 

vzdělávacích a volnočasových institucí, mj. VŠB TU, Ostravské univerzity či Dolní oblasti 

Vítkovic, které mají své představitele v pracovní skupině kariérového poradenství.  

 

3. Seznámení s novinkami v oblasti školství s přesahem do činnosti pracovní skupiny 

Kariérové poradenství 

 

Pan Mgr. Jozef Kubáň informoval přítomné, že pozice kariérového poradenství na školách se 

vyvíjí pozvolna, bude docházet k revizím Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání a vyjádřil znepokojení nad plánovaným spojením dvou institucí – Národního 

ústavu pro vzdělávání a Národního institutu dalšího vzdělávání, přičemž NIDV by měl být 

nástupnickou organizací a s tím spojeným rušením pracovních míst. 

Ing. Karabinová a Ing. Hellingerová informovaly přítomné o dotačním programu MMO 

Školství, kde bude nově oblast určena pro kariérové poradenství na školách a 10.10. 2019 

proběhne k této dotační oblasti seminář. Členové PS KP se shodli, že peníze z této oblasti jsou 

důležité na pokrytí mezd kariérových poradců na školách (i pro školy, které nebyly součástí 

pilotního projektu KP na školách). Pro nově vzniklé pozice kariérových poradců na školách, 

které nebyly součástí pilotáže pak bude zaštitovat MS Pakt školení kariérových poradců. 
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4. Projednávání návrhu plánu evaluace MAP2 

Pracovní skupina KP projednala pečlivě připravené podklady pro plán evaluace MAP2 a za 

pracovní skupinu navrhla zařadit do evaluačního plánu MAP2: 

- Cílová skupina evaluace: Školy a další vzdělávací zařízení 

- Oblast evaluace: Kariérové poradenství – vývoj kariérového poradenství ve školách 

zapojených do MAP a škol zapojených do pilotního projektu KP na školách 

- Metoda evaluace:  Dotazník 

- Harmonogram evaluace: Duben-květen 2020 a následné opakování duben-červen 

2021 (z důvodu nově zapojených škol s pozicí kariérového poradce). 

- Odůvodnění metody evaluace: Velké množství respondentů 

 

5. Projednání termínů jednání PS Kariérové poradenství 

25.10., 29.11., 13.12.2019, 24.1., 28.2., 27.3., 24.4., 29.5. a 12.6. 2020. 

Schůzky proběhnou v budově Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30, 

Ostrava, zasedací místnost 304 s výjimkou říjnového a listopadového termínu, které 

proběhnou v zasedací místnosti tajemníka magistrátu číslo 221 (pokud se nedohodnou 

členové pracovní skupiny prostřednictvím mejlové komunikace jinak). 

 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listiny 

 

    

Zapsal:  

27.9.2019                        Ing. Milan Chalupa, manažer pracovní skupiny kariérové poradenství

     

     


