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ZÁPIS ZE 14. 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:   28.02.2020 v 8,00 hod. 

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:  

1. Úvodní slovo vedoucího pracovní skupiny a představení programu 

jednání 

2. Dotazníkové šetření na základních školách 

3. Připomínkového řízení Návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení 

vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé 

výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-

psychologické činnosti pedagogických pracovníků 

4. Možnosti aplikace principů finského školství na školách v rámci MAP2. 

5. Podnět pro řešení problému dopravy žáků na školní akce v Ostravě 

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 nepřítomné členy pracovní skupiny a představil program 

jednání pracovní skupiny Kariérové poradenství.  

 
2. 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, nikdo)? 

 Jste zapojeni do pilotního projektu KP na školách? Pokud ano, považujete zapojení do 

projektu a zřízení pozice kariérového poradce za přínosné? Pokud ne, máte zájem o 

zřízení KP na své škole? 

 Jak často řešíte problematiku KP s rodiči, SŠ, zaměstnavateli, jinými sociálními 

partnery? 

 Využíváte systém exkurzí prostřednictvím portálu „infoprokarieru.cz“?  



Stránka 2 z 2 

  

 Uvítali byste portál s prezentací jednotlivých škol MS kraje s komplexními 

informacemi o daných školách? 

 Používáte diagnostické nástroje, které pomáhají testovat pracovní zaměření žáků 

(Regio – Salmondo – testy úřadu práce – jiné)? 

 Uveďte další podněty pro zkvalitnění práce KP na školách. 

  

3. Připomínkového řízení Návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 

č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé 

speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 

pracovníků 
 

 PS KP nemá vůči tomuto dokumentu připomínky, navrhovaný způsob prezentace 

změn přišel členům PS nepřehledný. 

4. Možnosti aplikace principů finského školství na školách v rámci MAP2. 

 Pro aplikaci principů finského školství by muselo dojít k systémovým změnám 

v českém školství 

 V předškolním a základním vzdělávání rodiče neplatí za učebnice, stravování ani za 

dopravu žáků – VIZ. NÁSLEDUJÍCÍ BOD!!! 

5. Podnět pro řešení problému dopravy žáků na školní akce v Ostravě 

 Vzhledem ke zrušení papírových jízdenek a zavedení kreditního jízdného odmítají 

pedagogičtí pracovníci účast na školních akcích se žáky, protože zajištění úhrady 

jízdného pro žáky je komplikované. PS KP navrhuje zavedení bezplatné dopravy pro 

žáky a doprovod na školní akce. Pokud se tato situace nevyřeší, hrozí omezení účasti 

škol na akcích mimo prostory školy (soutěže, exkurze, vzdělávací a výukové 

programy, dny otevřených akcí, sportovní a kulturní akce pořádaných městem, 

MŠMT, středisky volného času i dalšími organizacemi). 

6. Projednání termínů jednání PS Kariérové poradenství 

 Navržené termíny:  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:  28.2.2020         Ing. Milan Chalupa, vedoucí pracovní skupiny kariérové poradenství

     


