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ZÁPIS Z 26. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO 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:   Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30, Ostrava, místnost č. 207 
 
Datum a čas:   22. 10. 2021, 8:00 hodin 
 
Přítomni: viz. prezenční listina 
 

Program:   

1. Přivítání členů PS  

2. Online veletrh středních škol 

3. Aktualizace/tvorba nového akčního plánu na rok 2022 a 1. polovinu roku 2023 

4. Ostatní 

5. Termíny jednání pracovní skupiny 

Ad 1) Přivítání členů PS 
 Vedoucí pracovní skupiny přivítal na jednání PS jednotlivé členy a zahájil jednání pracovní 

skupiny. 

Ad2) Online veletrh středních škol 
 Žáci devítek, online, každé město den, novinka – žáci si budou moci vytvořit svůj specifický 

program. Loni 10-18, konzultační hodiny. Letos chytřejší, na virtuálním stánku školy bude 

možnost individualizovat si program. Bude tam video, plus uvedené časy prezentací jednotlivých 

oborů aj. Na webu tři nová místa, kam se dá přihlásit – MS PAKT, ÚP 

 M. Navrátil - možnost vytvořit si vlastní kalendář, Chalupa – ideální by bylo vytvořit manuál 

pro výchovné poradce/kariérové poradce, ať to nedopadne tak, že VP řekne, ať se tím žáci 

proklikají 

 M. Navrátil – školy dostaly dopis, ale málo instruktivní, dostanou druhý dopis týden předem 

s podrobnějšími instrukcemi  

 A. Koutný – natočení výdejka s instrukcemi, videomanuál 

 A. Koutný – problém s rozvrhem, nemůže pouštět jednotlivce, lepší vše v jeden den 

 

Ad3) Aktualizace/tvorba nového akčního plánu na rok 2022 a 1. polovinu roku 2023 

 
Realizační tým MAP ORP Ostrava II žádá PS pro KP o aktualizaci/sestavení akčního plánu na období 
01.01.2022 – 30.06.2023. 
 Přílohou obdrželi členové PS KP podkladové materiály ke tvorbě akčního plánu, na jejichž vzniku 
se pracovní skupina podílela: 
  



Stránka 2 z 3 

  

1. Návrh priorit rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2023 (Dohoda o prioritách) – verze 
schválená Řídícím výborem projektu 

2. Akční plán 2021, vycházející z akčního plánu 2019/2020 - na tvorbě se podílely všechny PS 
3. Akční plán 2022/2023 – Předškolní vzdělávání a péče (budeme upravovat tabulku s červenými 

texty) 
4. Agregovaný popis potřeb škol 

  
Akční plán je z metodického pohledu prostředkem k naplnění strategií určených strategických 
cílů.  V dokumentu Akční plán 2022/2023-PVP jsou již překopírovány aktuální Priority a strategické cíle 
oblasti rovných příležitostí, které jsme společně sestavovali v dubnu/květnu letošního roku. Při 
sestavování akčního plánu a určování aktivit je nutné vycházet z těchto strategických cílů a stanovenými 
aktivitami/úkoly naplňovat jednotlivé cíle. Zároveň by úkolů/aktivit nemělo být příliš mnoho (max. 10-15 
za pracovní skupinu).  
Při sestavování je také potřebné brát v úvahu potřeby škol v příloze mejlu jste znovu obdrželi 
agregovaný popis škol. 
  
Dle metodiky MAP II probíhá zpracování akčních plánů následovně: 

1. Identifikace a zařazení konkrétních aktivit, které vycházejí z jednotlivých priorit MAP a jejich cílů 
– anotace aktivity, zaměření aktivity – téma, obsah apod. 

2. Stanovení zodpovědností za přípravu/realizaci dané aktivity (kdo odpovídá za přípravu – 
potencionální žadatel). 

3. Identifikace případných partnerů pro přípravu/realizaci dané aktivity. 
4. Identifikace cílové skupiny, popř. předpokládaného počtu zapojených subjektů. 
5. Stanovení termínů přípravy/realizace dané aktivity. 
6. Stanovení zdroje/potencionálních zdrojů financování dané aktivity. 
7. Stanovení interních indikátorů dané aktivity. 

  
Vzhledem k tomu, že v rámci jednání PS nestihneme projednat celé, termín na připomínkování nebo 
doplnění do 31.10.2021 – podklady zaslat mejlem vedoucímu PS KP Milanu Chalupovi, ten zapracuje 
a přepošle členům PS KP i vedení MAP2.  
Ve finální verzi zápisu bude uvedeno „pracovní skupina projednala zaslané podkladové materiály 
a sestavila návrh Akčního plánu na období 01.01.2022 – 30.06.2023. Dle dohody členů PS je ponechán 
čas na připomínkování/návrhy doplnění nebo úprav do 31.10.2021. Následně vedoucí pracovní skupiny 
zašle členům PS i realizačnímu týmu výsledný návrh, který bude po sjednocení s návrhy ostatních PS 
předložen k projednání ŘV MAP.“ 
 
PS vychází z potřeb škol, akční plán 2021 již reflektuje zjištění z šetření potřeb škol, Jediné co v AP dosud 
není reflektováno, jsou žáci se SVP - doplněny úkoly č. 14 a č. 15.  
 
KP pro žáky se SVP – návrh zapojit „koordinátora inkluze“ z RRP, jehož pozice je plánována zachovat 
i po konci projektu RRP OV (diskuse, není jasné, zda bude pokračovat, nesystémové řešení).  

 

Ad 4) Ostatní 
 

 J. Kubáň – ocenil výbornou úroveň konference ke KP v Ostravě, málokdy bývají uváděny příklady 

dobré praxe, velmi pozitivní zhodnocení všech členů PS KP 

 M. Navrátil – MS PAKT přihlásil spolupráci MS PAKT a SMO do soutěže Národní ceny KP, udělalo 

se mnoho kvalitní práce, proběhla evaluace, kvalitní výstupy 

 S. Slovák – zapracovat participaci rodičů do evaluace, do veletrhu SŠ v MSK 

 

Ad 5) Termíny jednání pracovní skupiny 
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Návrhy termínů pro jednání pracovní skupiny Kariéra v roce 2021 jsou: 

 19.11.2021, 10.12.2021, vždy v 8:00 hodin 

 Forma prezenční nebo distanční bude upřesněna v návaznosti na epidemiologickou 

situaci 

 

 

Zapsal: 22.10.2021 

Ing. Milan Chalupa, vedoucí pracovní skupiny    


