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Problém Příčina Cíl

Chybí samostatná pozice kariérového 

poradce ve škole

Nezájem žáků, neadekvátní požadavky 

rodičů, nezájem o manuální zručnosti a 

dovednosti. Nezájem o řemeslné obory. 

Nedostatek společenského ocenění 

některých profesí a činností. Ve 

školském zákonu není o KP zmínka, to 

by se mělo změnit.

Rozvoj školských poradenských služeb 

a systému kariérového poradenství. Při 

významné podpoře z MŠMT úpravou 

vyhlášky nebo zákona, případně 

realizací projektů na podporu KP.

Nízká informovanost o výhodách 

kariérového poradenství mezi rodiči, 

žáky a pedagogy

Nebyl nastaven cílený informační 

systém, malá propagace výhod KP, 

neznalost výhod KP mezi rodiči a žáky.

Činnost CKP a vznik informační 

platformy, spolupráce s institucemi (ÚP, 

HK) .
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Problém Příčina Cíl

Dětem mimořádně nadaným není 

věnována dostatečná péče

Doposud bylo věnováno více prostoru 

dětem ohroženým školním 

neúspěchem nebo dětem se 

speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávat a motivovat pedagogy k 

práci s dětmi mimořádně nadanými, 

pořádat setkání se školami, které jsou v 

této činnosti příkladem.

Chybějící legislativní ukotvení
Školský zákon nezná pojem kariérové 

poradenství

Doporučit MŠMT, aby tuto legislativní 

nouzi uvedla na pravou míru, včetně 

snížení přímé míry vyučovací 

povinnosti pro KP a oddělit KP od 

výchovného poradenství.

Chybějící standard kvality profese 

školního kariérového poradce

Nejsou vymezeny kompetence 

kariérových poradců, není stanovena 

odborná úroveň, nejsou jednotná 

kritéria pro KP

Odpovědná pracoviště MŠMT by se 

měla touto činnosti hlouběji 

zabývat a připravit návrh standard 

kvality KP.
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Problém Příčina Cíl

Převažuje poskytování základních 

informací ne poradenství

Kariéroví poradci ve školách především 

nabízí možnosti dalšího vzdělávání, 

orientují se dobře ve vzdělávacím 

systému, ale chybí rozvoj jejich dalších 

schopností.

Zprostředkovat kvalitní vzdělávání pro 

kariérové poradce. Pracovat na tom, 

aby kariérový poradce byl zároveň i 

koučem.

Nedostatek kvalifikovaných odborníků

Kariérovému poradenství nebyla v 

minulosti věnována taková péče, jaká 

mu náleží

Připravit v rámci projektů IKAP II 

následné vzdělávání pro kariérové 

poradce

Snaha dětí o co nejméně náročnou 

práci bez vzdělávání se

Celospolečenský problém děti mají 

hodně možností, málo povinností a 

nedostatečné hranice

Spolupráce s rodiči, popularizace 

kariérového poradenství, ocenění 

úspěšných studentů, ve spolupráci s 

HK různé aktivity a soutěže pro 

mladé lidi začínající v pracovním 

procesu.
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Problém Příčina Cíl

Nezájem o rozšíření vzdělávání 

pedagogů o práci s poruchami učení a 

předčasných odchodech ze vzdělávání

V této oblasti chybí odborníci, kteří by 

se tomuto problému věnovali.

Vzdělávat pedagogy v práci s dětmi s 

poruchami učení, zveřejnit příklady 

dobré praxe

Nedostatek financí

Jde o problém týkající se národní 

úrovně, samotné školy se mohou snažit 

o využití finančních prostředků a 

možností, které nabízejí např. Šablony 

II, IKAP.

Pomoci školám při efektivním čerpání 

finančních prostředků z dostupných 

zdrojů, předávat informace v případě, 

že se vyskytnou nové možnosti. 

Propagovat fungování CKP a rozšířit 

jeho služby i směrem k široké 

veřejnosti.
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• Hlavní zdroje a východiska

• Struktura 
• Potřeby s nejvyšší důležitostí

• Potřeby se střední důležitostí

• Potřeby s nižší důležitostí

• Posouzení důležitosti potřeb vymezených v územní analýze

• Analýza potřeb škol

• Spojení potřeb z obou analýz

• Zařazení potřeb do prioritních skupin
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PRIORITIZACE 
POTŘEB

ANALÝZA POTŘEB KAP II.

- Souhrn problémových 
oblastí  PROBLÉM-PŘÍČINA-

CÍL

- Priority kraje definované               
ve strategických 
dokumentech

EVALUACE KAP I.

- Kritéria splnění dílčích cílů

- Naplnění konkrétních 
činností 

ANALÝZA POTŘEB ŠKOL -
DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

P-KAP NA ŠKOLÁCH 2018

- Realizované činnosti škol 
- Potřebná opatření škol 

- Souhrnná data úrovně škol              
v klíčových tématech

ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY 2

- Průniky úkolů ŠAP s 
činnostmi KAP v klíčových 

tématech



Děkuji za pozornost
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