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ZÁPIS Z 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: online, MS Teams 

 

Datum a čas:   28.05.2021, 8:00 hodin 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Program:   

1. Přivítání členů PS  

2. Finalizace Návrhu priorit rozvoje vzdělávání (priority, strategické cíle, indikátory) 

3. Projednání Agregovaného popisu potřeb škol  

4. Evaluace průběhu a přínosu projektu MAP ORP Ostrava II  

5. Ostatní podněty členů pracovní skupiny 

Ad 1) Přivítání členů PS 

 

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

pracovní skupiny. 

Ad2) Finalizace Návrhu priorit rozvoje vzdělávání 

 

 Pracovní skupina projednala a schválila upravený návrh priorit a strategických cílů MAP 

v oblasti kariérového poradenství.  

Ad3) Projednání Agregovaného popisu potřeb škol  

 

 Pracovní skupina projednala Agregovaný popis potřeb škol, členové diskutovali 

o získaných informacích o potřebách škol. Agregovaný popis potřeb škol je dostupný 

na webových stránkách projektu ZDE.  

Ad 4) Projednání evaluačního dotazníku 

 

 Prosím o připomínky zejména k úvodním otázkám, oblasti KP a závěrečné sadě otázek. 

Připomínkovat ale můžete samozřejmě také i další otázky. 

 Návrhy, podněty či doplnění zasílat v e-mailové komunikaci M.Chalupovi do 

04.06.2021, ten vše zapracuje a do 08.06.2021 odevzdá realizačnímu týmu MAP. 

http://www.map.ostrava.cz/
https://map.ostrava.cz/wp-content/uploads/2021/04/2.7_Agregovany_popis_potreb_skol.pdf
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Ad 5) Ostatní podněty členů pracovní skupiny 

 

 Pozvánka na konferenci OKAP s tématem kariérového poradenství – 23.06.2021 

od 10:00 hodin, registrace ZDE.  

 Představení středního článku podpory – členům PS byla zaslána pozvánka na online 

setkání k představení středního článku podpory – 17.06.2021, 15:30, registrovat se na 

toto setkání je možno ZDE. 

 Mgr. Koutný – ZŠ Zelená zapojená do Erasmu již čtvrté období, Mgr. Chalupa požádal o 

sdílení dobré praxe. Mgr. Koutný odkazuje na služby Domu zahraniční spolupráce, 

náročnější administrace. Náročnost potvrzena také Mgr. Žižkou. Mgr. Koutný odkázal na 

ZŠ Ostrčilova – využívají externí společnost. Možnost oslovit s dotazy také paní 

Kojdeckou z odboru školství MMO. Doporučení využít webové stránky Domu zahraniční 

spolupráce www.dzs.cz a Erasmu+ www.erasmusplus.cz  

 Mgr. Chalupa informoval, že ve školách probíhají kontroly hygieny, PS negativně 

hodnotí velké množství kontrol ve školách, ke kterým se nyní přidala také hygiena. Tyto 

kontroly přestavují další zátěž ředitelů škol.  

 Mgr. Žižka – programování ve Scratch – Jihočeská univerzita opět vypsala kurzy, 

po absolvování kurzu poskytne materiály. Realizačnímu týmu zašle odkazy na kurz. 

 Mgr. Koutný – dotaz na fungování DOV – p. Švrček – pro školy již fungují bez omezení 

s respektováním hygienických zásad, nepotkáváním skupin aj. 

 Mgr. Chlaupa informoval o průběhu testování formou PCR testů, žvýkací testy v ZŠ 

J. Šoupala – vysoutěžená firma, žáci požvýkají látku, odevzdají, výsledky obdrží 

do  večera od externí firmy, výsledky testů přijdou rodičům i řediteli školy.  

 Ing. Švrček – v sobotu 5.června 2021 se uskuteční akce na otevření DOV, představení 

pravidelné linky MHD mezi DOV a ZOO Ostrava – Doubledecker, otevírá se nová 

expozice, podpořeno SMO. Informace bude zveřejněna také na www.talentova.cz  

 

 

Zapsal:  24. 5. 2021  

Ing. Milan Chalupa, vedoucí pracovní skupiny kariérové poradenství     

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF9iCYWe1dUD9EWKrwTp2AHWsN06cT2Kq8x5m-h3_XQGxS3A/viewform
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYod-mprTgsHNIbFP-a60BSu9f0S9_mRq5h
http://www.dzs.cz/
http://www.erasmusplus.cz/
http://www.talentova.cz/

