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ZÁPIS Z 23. 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:   19.03.2021, 8:00 hodin 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program:   

1. Přivítání členů PS  

2. Kariérové poradenství pro žáky se SVP 

3. Informace o projektu READ ON 

4. Diskuze o změnách RVP ZV 

5. Projednání návrhu priorit rozvoje vzdělávání  

6. Termíny jednání pracovní skupiny 

Ad 1) Přivítání členů PS 

 Vedoucí pracovní skupiny přivítal na jednání PS jednotlivé členy a zahájil jednání 

pracovní skupiny. 

Ad 2) Kariérové poradenství pro žáky se SVP + kulatý stůl „Fandíme KP na ZŠ“ 

 Diskuze na téma kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

 Kulatý stůl na téma KP pro žáky se SVP v rámci Poruby, zastřešuje PhDr. Petr Nilius 

PhD., čtvrtek 20.5.2021, 8:30-10:30 

 Zvážit účast Mgr. Martina Navrátila PhD. nebo jiného člena MS PAKTu pro začlenění 

do vzdělávacích aktivit kariérových poradců 

 Kulatý stůl „Fandíme kariérovému poradenství na ZŠ v Ostravě“ je určen všem, kteří 

mají zájem rozvíjet tuto oblast na své škole,  kulatý stůl je určen ředitelům ZŠ nebo 

jejich zástupcům, stávajícím výchovným nebo kariérovým poradcům či dalším 

zájemcům o činnost kariérového poradce; jedná se především o školy, které nejsou 

zapojeny do stávajícího projektu KP Ostrava. 

Termín konání 5.5.2021 v čase 10:00 – 12:00 hodin 
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Ad 3) Informace o projektu READ ON 

 

 READ ON je čtyřletý projekt, který byl zahájen v roce 2017 a podílí se na něm sedm 

organizací ze šesti zemí. Je financován z evropského programu Kreativní Evropa. 

Další podrobnosti najdete na adrese https://readon.eu/ nebo na 

Facebooku: https://www.facebook.com/readoneu. 

 Nově je k dispozici český překlad průvodce vytvořeného v rámci projektu READ ON 

(tj. ČTI 

DÁL)  https://readon.eu/magazine/article/id=400L1/the_read_on_project_guide. 

 

Ad 4) Diskuze o změnách RVP ZV v souladu s akcemi NPI 

 Nová podoba Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) 

přináší řadu změn. Dochází k začlenění nové klíčové kompetence – digitální – a 

nového vzdělávacího oboru informatika. Informatika se zaměřuje především na rozvoj 

informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. 

 V rámci informatiky rozvoj robotiky, kódování a programování – příležitost pro 

vzdělávací aktivity MAP 

 Manažer PS Kariéra inicioval prostřednictvím manažerky PS pro rozvoj matematické 

gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka Mgr. Kateřiny Hořejší vzdělávací 

aktivitu Programování ve Scratchi 

 Speciální blok bezplatných webinářů týkající se RVP a ŠVP v informatice proběhl i 

v rámci aktivit NPI: 

✓ Webinář „RVP v nové informatice a digitální klíčová kompetence proběhl 8. 3. 

2021, ke shlédnutí na kanálu youtube  https://youtu.be/lTOzuVJoDto 

✓ Webinář „Filozofie změn v informatice v RVP ZV“ proběhl 9. 3. 2021, ke 

shlédnutí na kanálu youtube   https://youtu.be/vSb9M4YWE30 

✓ Webinář „Modelové ŠVP pro novou informatiku a další praktické informace“ 

proběhl 16. 3. 2021, odkaz na webinář ke shlédnutí na kanálu youtube bude 

zveřejněn     

Ad 5) Projednání návrhu priorit rozvoje vzdělávání  

 

 Po dvou letech opět možnost upravit priority rozvoje v oblasti KP, které budou 

následně zapracovány do strategické části Strategického plánu rozvoje vzdělávání 

ORP Ostrava  do roku 2023. Při aktualizaci jsme vycházeli z pracovní skupinou 

doporučených témat po aktualizaci SWOT analýzy, z aktualizovaných SWOT analýz, 

z poznatků z jednání PS a dalších dostupných informací. Po projednání a úpravě 

pracovní skupinou budou uvedené priority a strategické cíle dále rozpracovány a návrh 

bude předložen PS. Aktuální Strategický plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava 

naleznete na: https://1url.cz/PKt9f   (oblast KP začíná na str. 189). 

Do 31.3.2021 zaslat podněty vedoucímu PS KP, ten připomínky zapracuje a do 

7.4.2021 zašle zapracované připomínky Bc. Synkovi, na PS 23.4.2021 zapracujeme 

připomínky z dotazníkového šetření. 

 

 

https://readon.eu/
https://www.facebook.com/readoneu
https://readon.eu/magazine/article/id=400L1/the_read_on_project_guide
https://youtu.be/lTOzuVJoDto
https://youtu.be/vSb9M4YWE30
https://1url.cz/PKt9f
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Ad 6) Termíny jednání pracovní skupiny 

Další termíny pro jednání pracovní skupiny Kariéra: 

 23.4.2021 

 28.5.2021 

 

Zapsal:  19. 3. 2021       Ing. Milan Chalupa, vedoucí pracovní skupiny kariérové poradenství

     

 


