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ZÁPIS Z 13. 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: Magistrát města Ostravy 

 

Datum a čas:   24.1.2020 v 8,00 hod. 

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:  

1. Úvodní slovo vedoucího pracovní skupiny a představení programu 

jednání 

2. Plnění akčního plánu 

3. Stanovení priorit Strategického rámce pracovní skupiny Kariérové 

poradenství 

4. Dotazníkové šetření na základních školách 

5. Vyplnění evaluačního dotazníku 

6.  Informace k rozvoji jazykových kompetencí 

7.  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 nepřítomné členy pracovní skupiny a představil program 

jednání pracovní skupiny Kariérové poradenství.  

 
2. Plnění Akčního plánu – z pohledu členů pracovní skupiny je plnění akčního plánu 

dostatečné, přesto pracovní skupina KP navrhuje doplnit a upravit takto: 

 

 Číslo úkolu 1, sloupec implementační a vzdělávací aktivity naplňující daný úkol 

 Doplnit o celoroční nabídku volnočasových aktivit „Zlepši si techniku“ 

(www.zlepsisitechniku.cz) 

 Úkoly číslo 3 – 5 (výuka cizích jazyků) s kariérovým poradenstvím souvisí velmi 

okrajově, ale z důvodu toho, že rozvoj jazykových kompetencí nemá svoji kmenovou 

pracovní skupinu, prolínají se jazykové kompetence napříč všemi pracovními 

skupinami. 

http://www.zlepsisitechniku.cz/
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 Číslo úkolu 6, sloupec implementační a vzdělávací aktivity naplňující daný úkol 

Doplnit o exkurze na odborné pracoviště a do laboratoří VŠB-TU.  

 Číslo úkolu 7, sloupec implementační a vzdělávací aktivity naplňující daný úkol 

Doplnit tematické motivační přednášky a projektové dny VŠB-TU zaměřené na 

konkrétní odborné oblasti (energie, robotika, IT, odpady atp.).  

Motivační akce VŠB-TU pro širokou veřejnost (Noc vědců, Art and Science atp.) . 

 Číslo úkolu 10, sloupec implementační a vzdělávací aktivity naplňující daný úkol 

Specifikovat zadání úkolu pro Ostravskou univerzitu. 

 Číslo úkolu 12, sloupec implementační a vzdělávací aktivity naplňující daný úkol 

Doplnit o celoroční nabídku volnočasových aktivit „Zlepši si techniku“ 

(www.zlepsisitechniku.cz). 

3. Stanovení priorit Strategického rámce pracovní skupiny Kariérové poradenství 

 (seřazeno v pořadí důležitosti): 

 Prioritní oblast rozvoje 2 – Personální rozvoj v oblasti kariérového poradenství ve 

vzdělávacích zařízeních 

 Prioritní oblast rozvoje 3 – Podpora spolupráce škol, vzdělávacích zařízení a partnerů 

 Prioritní oblast rozvoje 1 – Infrastruktura, materiálně technické vybavení škol a 

školských zařízení, včetně učebních pomůcek 

4. Dotazníkové šetření na základních školách 

CO CHCEME ZJISTIT - jak je karierové poradenství na školách v současnosti organizováno, 

rozdíl mezi pilotními školami a ostatními a jak vnímají důležitost KP. 

 kdo je tím konkrétně pověřen (samostatný kariérový poradce, výchovný poradce, 

třídní učitel, někdo jiný) 

 kolik času týdně se karierovému poradenství věnuje 

 jaká je s tím spokojenost 

 jestli je v pravidelném kontaktu s rodiči, SŠ, zaměstnavateli – pokud ano, specifikovat 

jak často 

 jak zjišťuje a využívá nabídek SŠ 

 jak žákům prezentuje pracovní profese a možnosti uplatnění SŠ oborů 

 případně jak by si přáli to změnit a zda stojí o sjednocení (stojíme o to my?) 

5. Vyplnění evaluačního dotazníku 
 

Připomenutí vyplnění evaluačního dotazníku s oblastmi evaluace týkající se fungování 

pracovních skupin, organizační struktury a komunikace do 31.01.2020, který je dostupný 

na: https://forms.gle/Rexs5Q3uBXqmtwwPA. 
 

6.  Informace k rozvoji jazykových kompetencí 
 

Mgr. Martin Navrátil PhD. Podal informaci o tom, že KAP chystá velký projekt s možností 

čerpání dotačních prostředků na rozvoj jazykových kompetencí i pro základní školy. 

Námět pro pracovní skupinu pro financování – možnosti financování odborných stáží a 

zahraničních výjezdů pro pedagogické pracovníky, resp. pro žáky. 
 
  

 

http://www.zlepsisitechniku.cz/
https://forms.gle/Rexs5Q3uBXqmtwwPA
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7. Projednání termínů jednání PS Kariérové poradenství 

Navržené termíny:  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. Vedoucí pracovní skupiny na základě podnětů členů PS nebo 

zástupců magistrátu může změnit termín nebo místo či čas setkání, o čemž by byli členové 

pracovní skupiny včas a vhodnou formou informováni. 

 

 

 

Přílohy: 1. Prezenční listiny 

 

Zapsal:  24.1.2020         Ing. Milan Chalupa, manažer pracovní skupiny kariérové poradenství

     


