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Zápis z 2. 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:   VŠB-TUO v budově Univerzitní knihovny, místnost UK 442 (4. patro) 
Datum a čas:   16. 9. 2022, 8:00 hodin 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 

1. Přivítání, diskuse 
2. Vize projektu MAP III. 
3. Projednání Návrhu priorit a strategických cílů 
4. Aktuální informace  
5. Prohlídka pracoviště VŠB-TU a možnosti spolupráce s VŠB-TU 
6. Termín příštího jednání, diskuse, závěr 

 
1. Přivítání členů pracovní skupiny 
Úvodem přivítal Ing. Jiří Arleth přítomné členy na pracovišti VŠB-TU a vedoucí pracovní skupiny 
seznámil členy PS s hlavními úkoly jednání. 
 
2. Vize oblasti Kariérové poradenství projektu MAP III. 
Na základě aktualizované SWOT analýzy a určení tří hlavních problémů k řešení - 1) Definování role, 
náplně práce, hodnocení činnosti, odměňování, vzdělávání a zdrojů pro financování kariérového 
poradce (pracovní a materiální podmínky), možnost oddělení od pozice kariérového poradce, 2) Přenos 
příkladů dobré praxe ze strany škol, kde kariéroví poradci již fungují, zvyšování povědomí o kariérovém 
poradenství, 3) Rozvoj spolupráce všech aktérů působících v oblasti kariérového poradenství – pracovní 
skupina*, Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., statutární město Ostrava, zřizovatelé, školy 
aj. musíme projednat současnou vizi oblasti kariérového poradenství. Vizi je možno ponechat v níže 
uvedeném znění (s odůvodněním v zápise, např., že PS se usnesla, že vize je aktuální a není třeba ji 
měnit) nebo jakkoliv upravit. 

Aktuální vize: 

„Nelze ani odhadnout tu obrovskou škodu, kterou společnosti působí nesprávná volba povolání, 
ty milióny neproduktivních a nešťastných, kteří konají práci, jež se jim protiví nebo pro niž nemají 
vlohy.“ 
Orison Swett Marden, americký spisovatel 1850 - 1924 

  

Kariérové poradenství je systémově ukotveno v edukačním procesu a patří mezi prvořadé úkoly 
základních škol. Kariérový poradce má vytvořený potřebný pracovní i časový prostor a prostředí tak, 
aby mohl tuto činnost vykonávat plnohodnotně, nikoliv okrajově. Pracuje nejen se všemi žáky školy 
a jejich zákonnými zástupci, a to již od 1. stupně vzdělávání, ale v tomto kontextu odborně vede 
pedagogický sbor školy, informuje jej a dává podklady pro práci se žáky v oblasti kariérového 
poradenství a rovněž dostává zpětnou vazbu od pedagogů z první linie, tedy těch, kteří jsou s dětmi 
v každodenním přímém kontaktu. Jen cílevědomou a systematickou prací pod odborným vedením lze 
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vzdělávat tak, aby absolvent základní školy byl vybaven kompetencemi pro budoucí kariéru 
s plnohodnotným společenským uplatněním. 

PS KP navrhuje ponechat upravit vize v aktuálním znění vypuštěním některých formulací – viz v 
přiloženém dokument u zvýrazněno červeně a přeškrtnuto. 

 
3. Návrh priorit a strategických cílů 
PS KP navrhuje aktualizaci Prioritních oblastí rozvoje a jednotlivých strategických takto: 
Doplnit zahrnutí kariérového poradenství v ZŠ do běžných hodin i mimo práci kariérového poradce a 
indikátory příkladů dobré praxe – v přiloženém dokumentu zeleným písmem. 
 
4. Aktuální informace  
Mgr. Martin Navrátil PhD. Informace o činnosti Platformy Kariérové poradenství. 
Návrh – zaměřit další vzdělávání KP na spolupráci s ostatními učiteli, kteří by měli být nositeli hlavních 
kompetencí pro práci se žáky. 
Proškolování dalších KP prostřednictvím OKAP, MS Pakt aj. organizace. 
 
5. Prohlídka pracoviště VŠB-TU a možnosti spolupráce s VŠB-TU 
Ing. Jiří Arleth provedl přítomné členy odborným pracovištěm VŠB-TU a představil možnosti spolupráce 
se základními školami a nabízený program pro školy i širokou veřejnost. 
 
6. Určení termínu příštího jednání PS 
11. 11. 2022, 8:00, MMO 
 
Zapsal 6.10. 2022   
Vedoucí pracovní skupiny Kariérové poradenství Ing. Milan Chalupa   


