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Zápis z 1. jednání  
pracovní skupiny Kariérové poradenství 

 
Projekt:  Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ostrava III 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022870 
 
Místo konání:   místnost č. 207 Magistrátu města Ostravy 
Datum a čas:   22. 6. 2022, 8:30 hodin 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 

Program: 
1. Přivítání, diskuse 
2. Stručné představení cílů projektu MAP III. 
3. Projednání Závěrečné autoevaluační zprávy projektu MAP II 
4. Aktualizace SWOT analýzy 
5. Aktualizace/určení hlavních témat/problémů k řešení v rámci PS KP 
6. Aktualizace vize pracovní skupiny 
7. Připomínky, podněty členů pracovní skupiny  

8. Termín příštího jednání, diskuse, závěr 
 

1. Přivítání členů pracovní skupiny 
 
Úvodem přivítal manažer pracovní skupiny kariérové poradenství přítomné členy, seznámil je 
s personálním složením pracovní skupiny. Na vlastní žádost opustil pracovní skupinu pan 
Švrček z důvodu pracovního vytížení, novou členkou je paní Mgr. Češková z DOV, Mgr. Tereza 
Krčíková z MMO (Oddělení strategie a rozvoj projektů ve vzdělávání) a Ing. Radmila 
Karabinová (MMO odbor školství). 
 
2. Stručné představení cílů projektu MAP III. 
 
Z prostředků projektu MAP III není možné hradit vzdělávací a implementační aktivity, je 
možné pouze uskutečnit kulaté stoly, akce ke sdílení příkladů dobré praxe, případně otevřená 
jednání pracovních skupin s možností zaplatit facilitátora (vlastně školitel, ale označen bude 
jako facilitátor). 
 
3. Projednání Závěrečné autoevaluační zprávy projektu MAP II 
 
Pracovní skupina projednala Závěrečnou autoevaluační zprávu projektu MAP ORP Ostrava II a 
souhlasí s jejím obsahem. Zjištění uvedená v evaluační zprávě budou využita pro další 
organizaci a činnost pracovní skupiny.  
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4. Aktualizace SWOT analýzy 
 
Pracovní skupina projednala znění SWOT analýzy sestavené v rámci projektu MAP ORP 
Ostrava II a s ohledem na širokou diskusi se členové PS dohodli, že dořeší tento bod 
korespondenční formou. Členové PS zašlou do 25.7.2022 své připomínky vedoucímu PS, který 
do 31.07.2022 zašle finální podobu SWOT analýzy realizačnímu týmu MAP. 
 
5. Aktualizace/určení hlavních témat/problémů k řešení v rámci PS KP 
 
Pracovní skupina projednala aktualizace/určení hlavních témat/problémů k řešení, případně  
popis příčin v rámci pracovní skupiny kariérové poradenství a s ohledem na širokou diskusi se 
členové PS dohodli, že dořeší tento bod korespondenční formou. Členové PS zašlou do 
15.7.2022 své připomínky vedoucímu PS, který do 31.07.2022 zašle finální podobu 
aktualizace/určení hlavních témat/problémů k řešení realizačnímu týmu MAP. 
 
6. Aktualizace vize pracovní skupiny 
 
Aktualizace/dohoda o ponechání vize dle oblasti zájmu pracovní skupiny – vize byla upravena 
po dohodě pracovní skupiny s realizačním týmem MAP přibližně rok a půl zpět. Je na PS, zda 
vizi budeme aktualizovat či ponecháme v původním znění z MAP2.- V případě, že vize nebude 
aktualizována, do zápisu uvedu, že pracovní skupina projednala vizi oblasti kariérového 
poradenství, obsaženou ve Strategickém plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2023 a 
usnesla se většinou svých členů, že s ohledem na aktuálnost vize není její aktualizace 
potřebná. V případě změny prosím do zápisu, že se PS dohodla na vizi ve znění + její 
aktualizované/nové znění 
 
7. Připomínky, podněty členů pracovní skupiny  
 
8. Určení termínu příštího jednání PS 
 
16. září 2022 v 9:00, VŠB-TUO (Ing. Jiří Arleth). 
 
 
Zapsal 22.6. 2022   
Vedoucí pracovní skupiny Kariérové poradenství Ing. Milan Chalupa   


