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ZÁPIS Z 9. 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:   31.5.2019 v 8,00 hod.  

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:  

1. Úvodní slovo vedoucího pracovní skupiny  

2. Jednání pracovní skupiny o náplni práce kariérového poradce na  

školách v rámci pilotního projektu 

3. Informace o následujícím termínu jednání PS 

 

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 hlavním bodem jednání pracovní skupiny 

bude náplň práce kariérového poradce v rámci pilotního projektu. 

 

2. Základní informace k jednání pracovní skupiny  

Vedoucí pracovní skupiny Ing. Chalupa předložil přítomným podklady, které zaslali ředitelé 

škol pro vytvoření náplně práce kariérového poradce v rámci pilotního projektu a zdůraznil, 

že z těchto bodů je cílem sestavit náplně práce kariérového poradce v rámci pilotního projektu 

tak, aby nedošlo ke křížení této náplně s náplní práce pedagoga, resp. výchovného poradce. 

V diskuzi na výše uvedené téma vystoupili postupně všichni členové pracovní skupiny a 

výsledkem diskuze byly tyto hlavní body náplně práce kariérového poradce v rámci pilotního 

projektu: 

 

 Podílí se na tvorbě pilotního projektu kariérového poradenství na školách 

 Ve spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti se podílí na přípravě 

platformy pro rozšířenou činnost kariérového poradenství na školách  

 Pomáhá definovat potřeby žáků v oblasti kariérového poradenství 

 Podílí se na přípravě programu exkurzí pro ostravské školy 
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 Podílí se na testování nástrojů (sebepoznání, diagnostika) pro potřeby kariérového 

poradenství 

 Účastní se jednání pracovních skupin a vzdělávání v rámci pilotního projektu 

kariérového poradenství 

 Sleduje aktuální stav trhu práce a vnější prostředí školy související s kariérovým 

poradenstvím 

 Podílí se na rozvoji kariérového poradenství na školách 

 

3. Informace o následujícím termínu jednání PS 

 

Ing. Chalupa připomenul přítomným, že další jednání pracovní skupiny Kariérové poradenství 

se bude konat v pátek 14.6.2019 od 8:00 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  

  

     


