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ZÁPIS Z 18. 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 na online jednání 25.9.2020, 8:00 hodin 

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:   

1. Aktuální informace o realizaci projektu  

2. Úkoly pro činnost pracovní skupiny Kariérové poradenství  

3. Novinky MS Pakt – Mgr. Martin Navrátil PhD. 

Ad 1) Aktuální informace o realizaci projektu  

 

 nouzový stav, informování škol, webové stránky a facebook projektu – v době 

nouzového stavu a uzavření škol plnil MAP informační funkci, třídil, seskupoval a 

rozesílal e-maily, na webu zřízena funkce užitečných odkazů, velmi aktivní jsme byli také 

na Facebooku.  

 Polytechnické vzdělávání v MŠ – přerušeno s uzavřením mateřských škol (17.03.2020), 

uzavřen dodatek ke smlouvě – prodloužení termínu realizace kurzů do 31.12.2020 a 

umožnění fakturace také nedokončených kurzů, aktuálně naplánováno dokončení kurzů do 

30.11.2020.  

 Šachy do škol – uzavřeno 4stranné memorandum (město, OU, Šach. svaz, SVČ Korunka), 

vzdělávání ve spolupráci se SVČ Korunka, semináře MAP, online šachový kurz trenéra 4. 

třídy pro stávající i budoucí pedagogy zdarma, metodická pomoc SVČ Korunka 

 Šachy pro nejmenší – probíhá v MŠ Hornická, poděkování MŠ za nahrávání lekcí, 

kterých se z důvodu koronaviru nemohli účastnit pedagogové, aktuálně máme natočeno 6 

lekcí, další budou natáčeny v průběhu letošního školního roku – vznikne tak 

videometodika výuky šachů u dětí předškolního věku,  

 Kariérové poradenství – v době nouzového stavu pracovali KP online, na 

www.infoprokarieru.czbyly zveřejňovány náměty na online aktivity KP, videa týkající se 

vhodných online testů osobnostních předpokladů a možností online komunikačních 

nástrojů pro konzultace s žáky, na webu mohly školy nalézt také tipy na práci se žáky na 

dálku, včetně online tvorby kariérního portfolia žáka, Salmondo poskytlo v době 

nouzového stavu svou aplikaci zdarma, v PS se budou řešit cizojazyčné exkurze do 

zahraničních firem,  

http://www.infoprokarieru.czbyly/
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 Příprava webové platformy k podpoře matematické gramotnosti – proběhlo jednání 

zástupců PS pro matematickou gramotnost a OvaNET, řeší se již konkrétní obsah, vzhled, 

pozice správce webu, propojení s webem www.talentova.cz,  

 Školní knihovníci – PS pro čtenářskou gramotnost provedla průzkum na školách, 

výsledky byly prezentovány na ŘV MAP a facebooku, připravuje se zařazení pozice ŠK do 

Národní soustavy povolání, paní náměstkyně žádá o přípravu podmínek programu na 

podporu školních knihovníků, PS pro financování se bude zabývat otázkou financování 

těchto pozic i potřeb školních knihoven,  

 Připomínkování legislativy, Strategie 2030+ - poděkování všem aktivním členům 

pracovních skupin, iniciativa Mgr. Chadzipanajotidisové přes pana senátora Nytru – 

úprava návrhu vyhlášky o vzdělávání dětí se SVP (vynechání logopedické oblasti, 

závažných vad řeči),  

 vzdělávací aktivity projektu (jednodenní, harmonogram) 

 kurz KIDS SKILLS – z podnětu PS pro rovné příležitosti, kurz zahájen v červnu 2020, 

dosud proběhly 4 výukové dny tohoto kurzu, metoda zaměřená na práci s dětmi 

s poruchami chování prostřednictvím učení se nových dovedností, konec kurzu v říjnu 

2020,  

 Mediální gramotnost a kybernetická bezpečnost pro žáky – spolupráce 

s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou, lekce k mediální gramotnosti a kybernetické 

bezpečnosti, aktuálně zapojeno 21 škol, lekce probíhají přímo ve škole, trvají zpravidla dvě 

vyučovací hodiny 

 PowerPoint pro ředitelky/ředitele MŠ – spolupráce s Ostrava Expat Centre, kurzy práce 

v MS PowerPoint vychází přímo z požadavků ředitelek MŠ, lektorka Elena Rozhkova, 

osloveny byly zapojené MŠ, termíny uvedeny v kalendáři na webu MAP,  

 Spolupráce s Tieto EVRY (semináře, výpočetní technika) – Tieto EVRY bezplatně 

zapůjčí do škol prozatím dalších 20 repasovaných notebooků a uskuteční online webináře 

k představení základních aplikací pro distanční výuku, oslovujeme také další možné 

partnery s žádostí o podporu škol formou zápůjčky nebo darování notebooků,   

 Rodilí mluvčí do škol (a SVČ) – spolupráce s Ostrava Expat Centre – opětovně 

budeme žádat školy o jejich požadavky na zapojení rodilých mluvčích a předávat do Expat 

Centra,  

 Teen Enterprise – podnikavost v ZŠ – koncept bude projednán v PS pro kariérové 

poradenství, jedná se o koncept workshopů pro SŠ a 8.-9. třídy ZŠ, základy podnikání, 

iniciativa k podnikavosti, který může vést až k založení vlastního podnikání,  

 Řídící výbor MAP 12/2020 – 4. jednání ŘV MAP proběhlo 28.05.2020, schválení změn 

organizační struktury, doplnění pracovních skupin, strategických dokumentů, 

Strategického rámce MAP,   termín 5. jedání bude upřesněn, opět proběhne aktualizace 

Strategického rámce MAP ORP Ostrava II, školy i zřizovatelé budou s předstihem 

informovány o možnosti předkládat aktualizace nebo nové projektové fiche. 
 

Ad 2)  Úkoly pro činnost pracovní skupiny Kariérové poradenství 

 

 stanovení termínů jednání pracovních skupin do ledna 2020 

(23.10., 27.11., 2020, 8.1.2021) 

 aktualizace SWOT analýz jednotlivých oblastí dle zaměření pracovních skupin 

 aktualizace/stanovení hlavních problémů k řešení pro aktualizaci strategických cílů a 

priorit (budou aktualizovány v roce 2021), popis příčin vybraných hlavních problémů 

 aktualizace Akčního ročního plánu aktivit škol 

 Monitoring a evaluace MAP 

http://www.talentova.cz/


 
MAP ORP Ostrava II 

 Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132 

Stránka 3 z 3 
 

 Průběžná konference MAP ORP Ostrava II (účast VPS, vytipování témat pro workshopy) 

 Zmapování možností, nabídek pro školy v oblasti podnikavosti/podnikání, možností škol 

zapojit se do různých podobných projektů, projednání konceptu Teen Enterprise 

 Spolupráce s MS Paktem na projektu kariérového poradenství v základních školách 

v Ostravě/ORP Ostrava 

 Cizojazyčné exkurze, stáže v rámci infoprokarieru.cz  

 
 

 

Zapsal:  25.9.2020         Ing. Milan Chalupa, manažer pracovní skupiny kariérové poradenství

     


