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ZÁPIS Z 8. 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:   10.5.2019 v 10,00 hod.  

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:  

1. Úvodní slovo vedoucího pracovní skupiny  

2. Představení a prezentace hostů pracovní skupiny  

3. Základní informace k jednání pracovní skupiny  

4. Informace o aktivitách pracovní skupiny Matematická gramotnost 

 

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 hostů pracovní skupiny 

Jako host navštívily jednání pracovní skupiny Ing. Kateřina Tvrdá z MS Paktu zaměstnanosti 

(zástup za Mgr. Navrátila) a Ing. Dana Ponczová, metodik MMO. 

 

3. Základní informace k jednání pracovní skupiny  

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

 Pilotní projekt Kariérového poradce na školách – zapojeno 20 škol, Ing. Tvrdá 

informovala o současném stavu legislativy KP, Ing. Karabinová o financování 

projektu + připomněla setkání ředitelů k tomuto projektu 

 Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III. – Ing. Ponczová informovala o současném 

stavu projektu i o problémech, které zpracovávání projektu provázely 
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 Projekt Inovace v pedagogice – zapojení SMO do projektu, dotaz Ing. Chalupy na 

připojení škol, které projevily zájem byl zodpovězen Ing. Karabínovou kladně (školy 

mohou být zapojeny do projektu MMO) 

 Ing. Karabinová informovala přítomné o chystané akci magistrátu, resp.MAP2 – 

seminář na problematiku financování regionálního školství, jehož součástí bude 

interaktivní webinář s praktickými úlohami (termín 19. – 25.6. 2019 bude upřesněn) 

 

4. Informace o aktivitách pracovní skupiny Matematická gramotnost 

 

Mgr. Kateřina Hořejší informovala o těchto aktivitách PS Matematická gramotnost: 

 

17.5.2019 – 11.00 hod - schůzka PS Matematika na Ostravské univerzitě – Pedagogická 

fakulta – ulice Fráni Šrámka (Mar.Hory) 

 bude zde představen program k využití logiky v praxi, jedná se o jednoduché 

programování jakéhokoli učiva, kde jde vidět ihned výsledek 

 prosím o potvrzení účasti na email: reditel@ddmporuba.cz do 15.5.2019, aby bylo 

možné připravit na univerzitě seznam účastníků 

  

10.6.2019 – 13.00 hod – Tieto – schůzka k tvorbě platformy pro IT využití 

 na schůzce budou tvořeny návrhy obsahu platformy, kterou bude technicky spravovat 

Tieto a měla by sloužit učitelům ZŠ k využití v IT a matematice 

 platforma by měla odpovídat učitelům IT na případné technické problémy s IT 

technikou a sdílet příklady dobré praxe 

 prosím o potvrzení účasti na email: reditel@ddmporuba.cz do 25.5.2019, aby bylo 

možné připravit seznam účastníků pro Tieto 

 počet míst je omezen na cca 15-20 

 

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 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  
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