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ZÁPIS Z 12. 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: Svět techniky Ostrava, Dolní oblast Vítkovice 

 

Datum a čas:   6.12.2019 v 8:00 hod. 

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:  

1. Úvodní slovo vedoucího pracovní skupiny a představení programu 

jednání 

2. Informace vedoucího PS KP Ing. Chalupy – příklady dobré praxe 

porubských škol v oblasti KP a práce s nadanými žáky 

3. Informace o pilotním projektu Kariérových poradců v ZŠ 

4. Projednávání ročního plánu aktivit AP na 2019 - 2020 

5. Projednání plnění akčního plánu 

6. 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 Svatopluka Slováka a představil program 

jednání pracovní skupiny Kariérové poradenství.  

. 

2. Informace vedoucího PS KP Ing. Chalupy – příklady dobré praxe porubských škol 

 

Ing. Chalupa, ředitel ZŠ J. Šoupala informoval přítomné o workshopu porubských škol a 

příkladů dobré praxe v oblasti kariérového poradenství a práci s nadanými žáky. 

Z výstupů důležité body – kariérové poradenství  u žáků speciálních škol, žáci nejsou 

nachystaní na změny související s přechodem na střední školy a je velká část žáků, kteří jsou 
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ze studia vyloučeni, často se jedná o žáky s vysokým IQ ale nízkou sociální inteligencí – téma 

na propojení pracovních skupin KP a inkluze, možnost společné pracovní skupiny, téma i pro 

KAP. 

Výstup: pozvat na jednání PS KP zástupce PS Inkluze, odborníky na téma „inkluzivní a 

nadaní žáci, žáci sociálně vyloučení“, zástupce KAP a krajské skupiny pro nadané žáky. 

Organizačně zajistí SMO, NIDV a VŠB. 

Druhým tématem jsou školy mimo pilotáž, které se ucházely o dotační program z prostředků 

SMO na oblast kariérového poradenství a nemají zájem o spolupráci s MS PAKTem (viz. 

Informace Mgr. Petrové ze ZŠ Škarvady a Evy Šteffkové z MS PAKTu, které zazněly na 

workshopu). Cíl – sjednotit systém přípravy a realizace činností kariérových poradců mimo 

pilotáž s prací KP pilotních škol. 

 

3. Informace o pilotním projektu Kariérových poradců v ZŠ 

 

Ing. Milan Chalupa informoval o stavu pilotního projektu KP na ZŠ Šoupala, zástupci ZŠ 

Šenov informovali rovněž o jejich zkušenostech s realizací pilotního projektu. Zástupci obou 

škol se shodli o velkém přínosu projektu pro rozvoj činnosti KP na škole. 

 

4. Projednávání ročního plánu aktivit AP na 2019 - 2020 

 

Ing. Chalupa předložil přítomným členům tabulku ročního plánu aktivit AP na 2019 – 2020, 

tato tabulka bude členům PS zaslána elektronickou počtou a členové PS se mohou k realizaci 

aktivit vyjádřit.  

5. Projednání plnění akčního plánu 

Ing. Chalupa předložil přítomným průběh plnění akčního plánu a zahájil diskuzi o aktivitách, 

které se nedaří realizovat. Zástupci PS se shodli, že aktivity spojené s raelizací MAPu 

v oblasti KP se daří realizovat v plném rozsahu. 

Bod 13 – diagnostické a autoevaluační nástroje – Salmondo, Regio Advisor, Můj život po 

škole (MS PAKT), samostatnou aplikaci vyvíjí i VŠB TU (PC hra). 

Plán exkurzí – infokanál MS PAKTu, úkol = shlédnout exkurze VŠB TU (uživatelsky 

přijatelné prostředí). 
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6. Projednání termínů jednání PS Kariérové poradenství 

13.12.2019 (s posunem termínu listopadového setkání zrušeno), 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:  

6.12.2019                        Ing. Milan Chalupa, manažer pracovní skupiny kariérové poradenství

     


