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ZÁPIS ZE 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 29.5.2020 formou per rollam 

 

Přítomni: e-mailová korespondence, telefonické hovory, prezenční listinu není 

možno doložit, v případě potřeby bude řešeno čestným prohlášením 

 

Program:   

1. Prezentace PS KP na řídícím výboru MAP2 

2. Projednání možného propojení náplní pracovních skupin pro kariérové poradenství a 

čtenářskou gramotnost 

3. Aktivita Expat Centra Ostrava  

4. Stav projektu jazykového vzdělávání KAP – Mgr. Martin Navrátil PhD. 

5. Novinky v oblasti vývoje legislativy ukotvení pozice KP na školách 

6. Další náměty 

Ad 1) Strategický plán rozvoje vzdělávání  

 

Zasílám k nahlédnutí a případným připomínkám prezentaci PS KP na řídící výbor MAP2 

(čtvrtek 28.5.2020) 

 

Ad 2) Projednání možného propojení náplní pracovních skupin pro kariérové 

poradenství a čtenářskou gramotnost 

 

Na základě podnětu paní vedoucí školského odboru Mgr. Sylvy Sládečkové chci znát Váš 

názor na propojení náplní pracovních skupin pro kariérové poradenství a čtenářskou 

gramotnost v oblasti cizích jazyků. Jedná se o exkurze do firem, kde se hovoří převážně 

cizími jazyky (Tieto je již na infoprokarieru.cz uvedeno), cizojazyčné exkurze pro žáky, stáže 

kariérových poradců do zahraničních firem (až to bude s ohledem na koronavirus možné), 

stáže žáků do zahraničních firem. Pokud bude Vaše rozhodnutí kladné, navrhneme MS Paktu 

zařadit tyto aktivity do nabídky. Prosím tedy o Vaše vyjádření. 

 

Ad 3) Aktivita Expat Centra Ostrava  

 

Odbor školství MMO jedná s Expat Centrem Ostrava (projekt města, kontaktní místo pro 

cizince žijící v Ostravě a jejich rodinné příslušníky, klienty jsou převážně lidé 

http://infoprokarieru.cz/
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z manažerských pozic a jejich rodiny) o možnostech využít rodinné příslušníky jako rodilé 

mluvčí do škol. 

Odbor školství MMO připravuje workshop pro ředitele škol, na kterém bude představeno 

samotné Expat centrum, Moravskoslezské inovační centrum a jeho aktivity pro školy. 

 

Ad 4)  Stav projektu jazykového vzdělávání KAP 

 

Dovoluji si požádat Mgr. Martina Navrátila PhD. o podání informace o vývoji projektu KAP s 

možností čerpání dotačních prostředků na rozvoj jazykových kompetencí i pro základní 

školy . 

 

Ad 5)  Novinky v oblasti vývoje legislativy ukotvení pozice KP na školách 

 

Dovoluji si požádat Mgr. Josefa Kubáně a Mgr. Martina Navrátila PhD., případně další 

kolegy o podání informace ohledně vývoje legislativy ukotvení pozice KP na školách, 

případně dalších novinkách. 

 

Ad 6) Další náměty 

 

Prosím všechny vážené kolegy o další případné náměty k projednání v PS KP, můžeme 

probrat distanční formou. 

  
 

Zapsal:  29.5.2020         Ing. Milan Chalupa, vedoucí pracovní skupiny kariérové poradenství

     


