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ZÁPIS Z 16. 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: distanční jednání 

 

Datum a čas:   průběžně, uzavřeno 26.06.2020  

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:   

1. Informace z ŘV MAP2  

2. Aktivita Expat Centra Ostrava  

3. Informace z pracovního setkání MS PAKTu s řediteli zapojených škol pilotního 

projektu Kariérového poradenství v základních školách 

4. Ostatní 

Ad 1) Informace z řídícího výboru MAP2 

 

Dne 28.5.2020 proběhl v prostorách magistrátu řídící výbor MAP2. 

Na ŘV vystoupili manažeři pracovních skupin se svými prezentacemi, kde představili výstupy 

jednotlivých pracovních skupin za posledních 6 měsíců a podělili se o zkušenosti s distanční 

výukou. 

Celkové zhodnocení MAP2 provedla Ing. Sylva Sládečková, Mgr. Andrea Hoffmannová, 

Ph.D. poděkovala všem pracovníkům zainteresovaným v MAP2. 

Vystoupila rovněž zástupkyně ITI se zájmem o potřeby škol v souvislosti s distanční výukou 

a vyjádřila naději na uvolnění financí pro řešení digitálních potřeb škol (hardwarw, software, 

internetové řešení pro žáky). 

Na ŘV byly schváleny všechny strategické dokumenty a personální změny v ŘV a pracovních 

skupinách. 

Více informací a prezentace z řídícího výboru na webových stránkách: 

https://map.ostrava.cz/zapisy-z-jednani-rv-map-ii-orp-ostrava/. 

 

Ad 2) Aktivita Expat Centra 

 

Expat centrum bylo představeno vedoucím pracovníkům škol na společném setkání.  

Vznik Expat centra v Ostravě a regionu je jednou z hlavních priorit akčního plánu v rámci 

strategického projektu města IN FOCUS. Založení Expat centra naplňuje priority 

Strategického plánu rozvoje města Ostravy 2017-2023 a strategický cíl „Metropole regionu a 

Bohatství v lidech“ a mělo by tak přispět ke zpomalení a zastavení odlivu kvalifikovaných 

pracovníků z našeho regionu. 

https://map.ostrava.cz/zapisy-z-jednani-rv-map-ii-orp-ostrava/
https://fajnova.cz/projekt/in-focus/
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Hlavní cílovou skupinou centra jsou zahraniční odborníci kreativních, manažerských, 

výzkumných, a akademických profesí včetně rodinných příslušníků, kteří pracují a žijí v 

Ostravě a blízkém okolí, nebo zvažují přestěhování do regionu. Těchto odborníků je v našem 

regionu nedostatek, proto je potřeba budovat takové podmínky pro zahraniční pracovníky, 

výzkumníky a studenty, které by je motivovaly přijet právě sem nebo v Ostravě zůstat, 

například po studiu vysoké školy. 

Zájmem EC je spolupráce se školami, jednou z možností je využití rodinných příslušníků 

zahraničních pracovníků v rámci projektu rodilých mluvčích do škol. 

Více o Expat centru na webových stránkách: https://fajnova.cz/projekt/expat_centrum/. 

 

Ad 3)  Informace z pracovního setkání MS PAKTu s řediteli zapojených škol pilotního 

projektu Kariérového poradenství v základních školách 

 

 

Dne 24.6.2020 proběhlo na Magistrátu města Ostravy setkání ředitelů pilotně zapojených škol 

do projektu Kariérového poradenství Ostrava. Předmětem tohoto pracovního setkání  byla 

diskuse nad klíčovými zjištěními v rámci zhodnocení aktivit KP na školách i návrhy opatření 

přímo ze strany vedení škol.  

Prezentaci MS PAKTu přikládám přílohou. 

 

Ad 4)  Ostatní 

 

Byl zahájen projekt Ostravské univerzity Rozvoj digitálních kompetencí v základních 

školách, pilotní projekt pro implementaci výsledků do RVP ZŠ, cílem je zabezpečit rozvoj 

digitálních kompetencí pedagogů ZŠ na úroveň B1. 

 

Závěrem bych rád poděkoval za spolupráci v rámci pracovní skupiny a vyzval vás, pokud 

máte nějaké podněty k projednání nebo zajímavé informace, prosím o předání bez ohledu na 

období prázdnin. 

  
 

Zapsal:  26.6.2020         Ing. Milan Chalupa, manažer pracovní skupiny kariérové poradenství

     

https://fajnova.cz/projekt/expat_centrum/

