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ZÁPIS ZE 20. 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 prostřednictvím aplikace MS Teams 

 

Datum a čas:   27.11.2020, 8:00 hodin 

 

Přítomni:   viz. Printscreen obrazovky 

 

Program:   

1. Projednání prezentace TEEN enterprise a vyjádření stanoviska. 

2. Projednání možných aktivit na podporu podnikavosti v základních školách 

3. Projednání evaluační zprávy č.4 

4. Plán další činnosti PS 

5. Online veletrh středních škol 

6. VIP kariéra 

7. Spolupráce s pracovní skupinou Matematiky 

 

 

Ad 1) Projednání prezentace TEEN enterprise a vyjádření stanoviska  

 

 Odprezentováno v PS 25.9.2020, prezentace zaslány e-mailem. 

 Návrh pracovní skupiny je dát projektu šanci i v základních školách, přestože je 

primárně určen pro kategorii 15+, ale odložit na pocovidové období 

 

Ad2) Projednání možných aktivit na podporu podnikavosti v základních školách 

 Využití aktivit VŠB-TU „Zlepši si techniku“, př. projekt Týden vynálezců a zkusit 

oslovit Jiřího Arletha o zvážení dalších aktivit k rozvoji podnikavosti v základních 

školách. 

 Zkusit oslovit Moravskoslezské inovační centrum o zvážení realizace aktivit k rozvoji 

podnikavosti v základních školách. 

Ad 3)  Projednání evaluační zprávy číslo 4 

 PS KP vyslovuje souhlas se schválením evaluační zprávy č. 4 
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Ad4) Plán další činnosti PS 

 

 Bc. Karel Synek seznámil účastníky jednání PS se scénářem činnosti PS na další 

období 

Ad 5) Online veletrh středních škol 

 Mgr. Martin Navrátil PhD. seznámil přítomné se záměrem realizace online veletrhu 

středních škol ještě v tomto školním roce, realizuje MS PAKT ve spolupráci s Úřadem 

MS kraje 

 Informace o akci půjdou na školy z NPI, propagace prostřednictvím komunikačních 

kanálů SMO 

 

Ad 6) VIP kariéra 

 Informace Mgr. Josefa Kubáně: Bývalý NÚV rozjel aktivitu, která mapuje 

uplatnitelnost absolventů na trhu práce, převzal ji Národní pedagogický institut (NPI), 

odkaz zde http://www.nuv.cz/projekty/karierove-poradenstvi 

 

Ad 7) Spolupráce s pracovní skupinou Matematiky 

 V rámci spolupráce pracovních skupin pro kariérové poradenství a pro rozvoj 

matematické gramotnosti požádala Mgr. Kateřina Hořejší o podněty pro zveřejnění 

aktivit na podporu matematiky na nově vznikající matematické komunikační 

platformě. 

 

 

 

Zapsal:  27.11.2020       Ing. Milan Chalupa, vedoucí pracovní skupiny kariérové poradenství
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