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ZÁPIS ZE 27. 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:   MS Office 365 Teams – distanční forma  
 
Datum a čas:   19. 11. 2021, 8:00 hodin 
 
Přítomni: viz. printscreen 
 

Program:   

1. Přivítání členů PS  

2. Připomínkovací řízení 

3. Kariérové portfolio ve škole 

4. Představa ideálního vybavení školy 

5. Strategie vzdělávání města Ostravy 2030 

6. Online konference: Národní cena kariérového poradenství 

7. Termíny jednání pracovní skupiny 

Ad 1) Přivítání členů PS 

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

pracovní skupiny. 

Ad2) Připomínkovací řízení 

 
 Vedoucí PS připomněl termín pro doručení případných připomínek návrhů právních 

předpisů - návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských 

normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb., a vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých 

dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů 

Ad3) Kariérové portfolio ve škole 
 Ve čtvrtek proběhl webinář vedený lektorkami Petrou Šnepfenbergovou a Soňou 

Gajdaczovou na téma praktického využití kariérového portfolia ve škole. Kromě sdílení 

zkušeností se věnoval také metodické podpoře portfolia v kariérovém poradenství. 

 E-portfolio – žák si zodpovídá za své učení! 
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 http://www.nuv.cz/folder/352/display/ 

 Francie – národní aplikace do mobilů! 

 Odkaz na stránky https://www.euroguidance.cz/index.html  

 

Ad 4) Představa ideálního vybavení školy 
 Tento materiál, sestavený v r. 2017, je součástí Strategického plánu rozvoje vzdělávání 

ORP Ostrava do roku 2023 jako jeho příloha. Nyní je vhodné jej aktualizovat – změna 

RVP ZV nejen pro ICT vzdělávání, externí vlivy – COVID – přechod na distanční formu 

vzdělávání, vliv trendů – řemesla, polytechnika, rozvoj zážitkového vzdělávání a další. 

 Termín shrnutí 30.11.2021 

Ad 5) Strategie vzdělávání města Ostravy 2030 

 Zastupitelstvo města Ostravy dne 10.11.2021 schválilo Strategii vzdělávání města 

Ostravy 2030. Při tvorbě strategie byly využity mj. SWOT analýzy pracovních skupin MAP 

a Návrh priorit rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2023. Kariérové poradenství je 

obsaženo v Obecné prioritě C Kariéra a občanství (Strategický cíl C.1). Strategie je 

zveřejněna na webových stránkách talentova.cz: Strategie vzdělávání města Ostravy 

2030 - Talentova 

Ad 6) Online konference: Národní cena kariérového poradenství 

 Členové pracovní skupiny byli informování o konání Online konference: Národní cena 

kariérového poradenství, která se uskuteční 30.11.2021. Na této konferenci bude 

prezentován také projekt Kariérové poradenství Ostrava, do kterého je zapojena také PS 

pro kariérové poradenství MAP ORP Ostrava II. Program konference a přihlašovací 

formulář je možné nalézt zde: Zúčastněte se online konference - Národní cena 

kariérového poradenství (euroguidance.cz) 

Ad 7) Termíny jednání pracovní skupiny 

Poslední termín pro jednání pracovní skupiny Kariéra v roce 2021 je: 

 10.12.2021, vždy v 8:00 hodin 

 Forma prezenční nebo distanční bude upřesněna v návaznosti na 

epidemiologickou situaci 

 

Zapsal: 19.11.2021  

Ing. Milan Chalupa, vedoucí pracovní skupiny     
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