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Zápis ze 4. 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:   Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, místnost č.  

304 
Datum a čas:   13.01. 2023, 8:00 hodin 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 

1. Přivítání 
2. Představení Analýzy výuky finanční gramotnosti v ZŠ v ORP Ostrava  
3. Informace z jednání Řídícího výboru MAP 
4. Akční plány 2023 – 2025 
5. Interreg, Global Teacher Prize 
6. Termín a místo příštího jednání, diskuse, závěr 

 
1. Přivítání členů pracovní skupiny 
Úvodem přivítal vedoucí pracovní skupiny Kariérové poradenství přítomné členy pracovní skupiny 
a seznámil je s hlavními úkoly jednání. 
 
2. Představení Analýzy výuky finanční gramotnosti v ZŠ v ORP Ostrava  
Úvodem jednání pracovní skupiny KP proběhlo představení analýzy výuky finanční gramotnosti v ZŠ 
v ORP Ostrava. První, obsáhlejší část představuje nabídku veřejných subjektů (ministerstva, NPI ČR) 
i bankovních subjektů a dalších organizací v oblasti výuky FG, druhá část obsahuje informace 
z dotazníkového šetření, jak školy k výuce FG přistupují, od kterého ročníku, ve kterých předmětech, 
jak spolupracují s externími subjekty, využívané weby a aplikace apod. Analýza výuky finanční 
gramotnosti bude zaslána spolu se zápisem z jednání.  

Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D., zástupce OSU, požádal o zaslání dotazníku.  

Pracovní skupina konstatuje, že výuka finanční gramotnosti je velmi roztříštěná, školy ji mohou pojímat 
různě a otázkou je také kvalita nabízených externích služeb.  

Ing. Jiří Arleth (VŠB-TUO, Zlepši si techniku) doplnil, že VŠB-TUO v rámci popularizace vědy a techniky 
v programu Zlepši si techniku nabízí tyto programy: 

• Základy finanční gramotnosti 

• Proč neumíme správně zacházet s penězi 

• Chudoba - může se týkat i nás 

• Vývoj peněz na našem území 

• Kačky naší republiky aneb čím jsme platili před sto lety a čím platíme dnes 

• Kryptoměny - peníze nebo gambling? 

• Bitcoin a kryptobudoucnost 

• Vydělat milion není o tom zda, ale kdy 

• Co byste měli vědět o cenných papírech 

• Investiční příležitosti ve světě 
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• Úvod do světa akciových trhů 

• Analýza akcií v praxi 

• a další najdete na www.zlepsisitechniku.cz 
 

V loňském roce se těchto programů zúčastnilo více než 400 žáků ZŠ a SŠ. 
 
3. Informace z jednání Řídícího výboru MAP 
Informace z jednání ŘV MAP: členové PS byli informováni o schválení nových členů v ŘV MAP a celého 
dokumentu Organizační struktura, schválení Návrhu priorit a strategických cílů v předloženém znění 
(dle návrhů jednotlivých PS), představení příručky pro ředitele školy při práci se ŠPP, školní 
participativní rozpočty, participativní rozpočty  žákovských parlamentů). Zápis a prezentace ze všech 
jednání ŘV MAP jsou zveřejněny na webových stránkách projektu ZDE.  
 
4. Akční plány 2023-2025  
Byla zahájena práce na přípravě akčních plánů na roky 2023-2025, která bude probíhat v těchto 
etapách: 

- Revize aktuálního akčního plánu (viz příloha) - projednáme, které aktivity PS KP zachová pro 
další období, které upraví, vymaže. Přílohou zápisu je členům zaslán aktuální akční plán 
v oblasti KP a schválené strategické cíle. Úkolem členů PS je revize aktivit uvedených 
v aktuálním AP – prosím zaslat vedoucímu PS Ing. Chalupovi a Bc. Synkovi návrhy na úpravy 
aktuálních aktivit. 

- Členové PS mohou zároveň předkládat návrhy nových úkolů/aktivit k zařazení do akčních 
plánů. Tím, že sestavujeme akční plány na delší období, je možné navrhovat i navazující nebo 
dlouhodobé aktivity – vždy v souladu se schválenými prioritami a strategickými cíli a k jejich 
naplnění (viz příloha -  schválené Priority a strategické cíle rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do 
roku 2025).  

-  Ke každému strategickému cíli v oblasti KP je potřebné navrhnout úkol/aktivitu, která pomůže 
daný cíl naplnit (mimo investic). Vhodné jsou i aktivity spolupráce – mezi školami na všech 
stupních, s veřejnými institucemi apod. a aktivity zakládající/podporující rovný přístup ke 
vzdělávání. 

- Členové PS dohodli termín pro zasílání návrhů na úpravy stávajícího AP a návrh na zařazení 
nových aktivit: 24.02.2023.  

- Následně bude provedena sumarizace, vytvořen nový návrh akčního plánu pro oblast 
kariérového poradenství a tento bude zaslán všem členům před dalším jednáním PS, které je 
naplánováno na 03.03.2023.  

- První návrhy nových aktivit: osvětová aktivita o důležitosti KP v ZŠ pro nezapojené školy a jejich 
zřizovatele 

Diskuse dále v souvislosti s přípravou akčního plánu pokračovala k další orientaci náplně pracovní 
skupiny. Z diskuse vyplynulo, že oblast kariérového poradenství je v základních školách v ORP Ostrava 
podchycena, školy, které vnímají důležitost KP v ZŠ a oddělení pozic kariérového a výchovného poradce 
jako důležité, již tuto oblast mají vyřešenu.  
 
K diskusi je dán podnět k přeměně pracovní skupiny z kariérového poradenství na PS pro kompetence 
pro život, cizí jazyky, podnikavost, jejíž součástí by bylo také kariérové poradenství, ale již jen jako část 
náplně činnosti PS.  
 
 

http://www.zlepsisitechniku.cz/
https://map.ostrava.cz/map-iii/ridici-vybor/
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5. Interreg, Global Teacher Prize 
Mgr. Tereza Krčíková, vedoucí oddělení strategie a projektů ve vzdělávání Magistrátu města Ostravy 
informovala členy o připravovaném projektu SMO z programu Interreg – CZ/PL spolupráce. Program je 
zveřejněn zde: https://www.cz-pl.eu/  
 
Mgr. Tereza Krčíková vyzývá členy PS pro kariérové poradenství o sdílení zkušeností, námětů, potřeb 
škol, vizí pro CZ-PL spolupráci – e-mailem na tereza.krcikova@ostrava.cz  
 
Mgr. Iva Májková, hlavní manažerka projektu MAP ORP Ostrava III, informovala členy PS o vyhlášení 
soutěže Global Teacher Prize. Podrobnosti a formuláře k podávání nominací jsou zveřejněny zde: 
https://www.gtpcz.cz/ 
 
6. Určení termínu a místa příštího jednání PS 
Příští jednání PS se uskuteční 03.03.2023 v 8:00 hodin. Návrh na uskutečnění některého z dalších 
jednání PS v Ostrava Expat Centre, zařazení start up projektů do výuky. 
 
Zapsal 13.01.2023   
Ing. Milan Chalupa, vedoucí pracovní skupiny pro kariérové poradenství 

https://www.cz-pl.eu/
mailto:tereza.krcikova@ostrava.cz
https://www.gtpcz.cz/

