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ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO 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: distanční jednání 

 

Datum a čas:   průběžně, uzavřeno 29.4.2020 formou per rollam 

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:   

1. Projednání Strategického plánu rozvoje vzdělávání 

2. Projednání Akčního plánu rozvoje vzdělávání 

3. Projednání evaluační zprávy č. 1 

4. Spolupráce s MS Paktem v době karantény 

5. Informace o současném stavu projektů 

6. Návrh personálního složení pracovní skupiny Kariérové poradenství 

Ad 1) Strategický plán rozvoje vzdělávání  

Na základě dohody členů pracovní skupiny navrhujeme ponechat beze změn. 

 

Ad 2) Akční plán 2019/2020 

Na základě dohody členů pracovní skupiny navrhujeme ponechat beze změn, souhlasíme s e 

změnou u PS pro rozvoj matematické gramotnosti, která navrhuje vypustit úkoly/aktivity č. 8 

a 13 a upravit zaměření úkolu/aktivity č. 10. 

 

Ad 3)  Evaluační zpráva č. 1  

Na základě seznámení se s výsledky evaluačního šetření navrhujeme změnu formy řízení 

jednání PS, především větší zapojení elektronické komunikace mezi členy pracovní skupiny 

tak, aby tito byli lépe informačně vybaveni na jednání PS. Rovněž bude zvážena a projednána 

možnost snížit četnost osobního jednání PS a nahradit jej distanční formou vzhledem 

k vytíženosti členů PS, samozřejmě při dodržení minimální četnosti 4x/rok. 

Rovněž se více zaměříme na konkrétní cíle a úkoly definované členy pracovní skupiny nebo 

z jiných podnětů. 

 

Ad 4)  Spolupráce s MS Paktem v době karantény 

MS PAKT pružně reagoval na žádost připravení náplně distanční práce pro kariérové poradce, 

ve 3 vlnách připravil tyto aktivity, které zástupci MS PAKTu  s jednotlivými KP rovněž 

telefonicky projednávali. 

 Video ke kaleidoskopu kompetencí, které se zároveň vztahuje ke kartám kompetencí.  
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 Ke stažení připraveny pracovní listy v editovatelném formátu i původní metodické 

podklady. 

 Video k možnosti žákům nabídnout on-line představení různých profesí (on-line 

exkurze) a námětům na další práci s nimi. Opět je k dispozici pracovní list ke stažení. 

 Videa vhodných on-line testů osobnostních předpokladů s možností využití on-line 

komunikačních nástrojů pro interpretaci/konzultaci výsledků testů. 

 Možnosti tvorby on-line kariérového portfolia žáka. 

Všechny materiály jsou podpořeny vzdělávacími videi. 

  

 

Ad 5)  Informace o současném stavu projektů 

 

 Informace projektu Polytechnické vzdělávání v MŠ – aktuálně realizováno v 37 

mateřských školách za účasti cca 440 dětí. Aktuální 7. běh lekcí byl dokončen jen ve 

dvou MŠ, v dalších pěti MŠ ze sedmého běhu je dokončení odloženo. Odložena jsou 

také realizace v dalších MŠ. Na základě aktuálního stavu bude muset být prodloužen 

termín realizace (původně mělo být realizováno v celkem 55 MŠ do konce června 

2020).  

 Informace o projektu Kariérové poradenství – společná aktivita SMO, projektu MAP 

ORP Ostrava II a MS Paktu zaměstnanosti, z.s.,  jehož je město Ostrava členem. Z 

rozpočtu projektu bylo KP podpořeno financováním vzniku webové platformy a 

zakoupením licencí webové aplikace Salmondo Junior pro 20 pilotních škol. Pilotní 

projekt byl ukončen na konci roku 2019. Vzhledem ke kladnému hodnocení ze strany 

škol, pokračuje projekt podpory KP dále, v současné době je již do podpory KP na ZŠ 

zapojeno 33 škol různých typů zřizovatelů v rámci ORP Ostrava. Aktuálně je ve 

spolupráci s MS Paktem zaměstnanosti v rámci MAP ORP Ostrava II připravováno 

setkání s firmami, kariérovými poradci a zástupci samospráv.  

 V termínu 16.03.2020 mělo proběhnout představení 3D výukového softwaru pro ZŠ 

pro polytechnické vzdělávání. Účastníkům/zájemcům bude z MAP hrazen základní 

modul/balíček software, využití na interaktivních dotykových tabulích i v PC, 

realizace v rámci naplnění indikátoru „Produkt polytechnického vzdělávání pro ZŠ“. 

V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru bylo dohodnuto odložení této akce. 

 Fiktivní firmy v podmínkách ZŠ – v únoru proběhl další ročník Veletrhu fiktivních 

firem. Aktivita určená primárně pro SŠ, studenti se učí jak založit firmu, jak vhodně 

vybrat produkt, marketing, tvorba loga, vizitek, propagace aj.. Letos se poprvé 

zúčastnily dvě fiktivní firmy žáků ZŠ Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, 

kde tato aktivita probíhala jako odpolední kroužek. MMO jedná s Obchodní akademií 

Karasova, Mariánské Hory (pořadatel veletrhu) o možné spolupráci a rozšíření této 

aktivity do více ZŠ. 

 Na facebookovém profilu MAP2 jsou zveřejněny zajímavé odkazy na webináře, 

bezplatné nabídky materiálů, cvičebnic aj. od různých institucí i informace k čerpání 

dotačních prostředků z OP VVV v době koronaviru. 
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Ad 5) Návrh personálního složení pracovní skupiny Kariérové poradenství 

 

Na základě dobré zkušenosti s personálním složením pracovní skupiny Kariérové poradenství 

a se souhlasem členů PS s pokračováním v práci pracovní skupiny navrhuje manažer pracovní 

skupiny ponechat složení PS v současném stavu. 

  
 

Zapsal:  29.4.2020         Ing. Milan Chalupa, vedoucí pracovní skupiny kariérové poradenství

     


