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Název a registrační 
číslo projektu: 

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000007 

 

 

 
Program:  
 

Bod programu 

1. Zahájení a představení programu jednání 

2. Informace o ŠAP   

3. Evaluace KAP 

4. Představení projektu IKAP 

5. Koordinace činností s Paktem zaměstnanosti Zlínského kraje 

6. Plán akcí na rok 2018 

7. Závěr 

  

Poskytnuté informace 

 

Bod 1. Zahájení a představení programu jednání 

Popis:  Podal:  

 Předsedající minitýmu zahájila jednání, přivítala členy minitýmu a hosty 
– vedoucího odboru školství, mládeže a sportu PhDr. Stanislava 
Minaříka a odborného garanta P-KAP Mgr. Petra Pagáče. Omluvila 
nepřítomné členy minitýmu.  

PhDr. Jarmila 
Peterková 

Z Á P I S  
4. jednání Minitýmu pro podporu kariérového poradenství 

kód 04_2018 

Předmět schůzky: 

Seznámení se současným stavem projektu KAP, připravované 
aktivity na rok 2018, představení projektu IKAP a jeho koordinace s 
MAP i IMAP a koordinace činností s Paktem zaměstnanosti 
Zlínského kraje 

Přítomni: Viz. Prezenční listina 

Datum konání: 6. 2. 2018 

Místo konání: 
Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín, 15. patro, 1529 
 

Čas konání: 13:00 – 14:00 

Zapsala: Mgr. Lucie Šuráňová 



 

Zápis 2 

 Představila cíl a program jednání. 

Bod 2. Informace o ŠAP   

Popis:  Podal: 

 ŠAP – 46 SŠ ve ZK  

 Školy to mnohdy do ŠAP neuvedou, ale činnosti dělají 

 Obecná priorita A8: Rozšíření a zkvalitnění kariérového poradenství 

 Obecný cíl A8.1: Zvyšovat šance na uplatnění absolventů škol na trhu 

práce  

o Dílčí cíl A8.1.1: Rozvíjet školní a školské poradenské služby a 

systém kariérového poradenství  

 Kritérium splnění: Minimálně 50 % středních škol a 50 % úplných 

základních škol bude mít samostatnou pozici kariérového poradce a 

bude mít interní systém kariérového poradenství 

 Splněno 91 %, tedy 39 SŠ 

o Dílčí cíl A8.1.2: Zajistit nabídku kariérového poradenství žákům 

a studentům  

 Kritérium splnění: 100 % středních a vyšších odborných škol bude 

informovat žáky o možnostech kariérového poradenství  

 Splněno 91 %, tedy 39 SŠ 

 Obecná priorita A10: Vzdělávání kariérových poradců 

 Obecný cíl A10.1: Podporovat interní systémy kariérového poradenství 

na školách  

o Dílčí cíl A10.1.1: Zajistit vzdělávání kariérových poradců pro 

všechny stupně škol  

 Kritérium splnění: Minimálně 50 % škol zajistí pravidelné systematické 

vzdělávání a setkávání kariérových poradců  

 Splněno 77 %, tedy 33 SŠ 

 Obecná priorita B2: Spolupráce rodičů a škol v kariérovém poradenství 

 Obecný cíl B2.1: Zapojovat rodiče do systému kariérového poradenství 

ve školách  

o Dílčí cíl B2.1.1: Informovat rodiče o nabídce kariérového 

poradenství ve škole a o možnostech potenciálních 

zaměstnavatelů  

 Kritérium splnění: Účast rodičů bude součástí všech interních systémů 

kariérového poradenství 

 Splněno 35 %, tedy 15 SŠ 

 16 SŠ chce přizpůsobit kariérové poradenství specifickým potřebám 

žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, z toho 11 SŠ 

se chce zaměřit na žáky ohrožené neúspěchem a předčasnými 

odchody ze vzdělávání 

 8 SŠ plánuje vytvořit on-line poradnu pro rodiče žáků 

Mgr. Jana 
Galová, MBA 

 

Bod 3. Evaluace KAP 

Popis:  Podal: 



 

Zápis 3 

 Evaluace KAP: 

o počet šablon v MŠ 895 z toho 275 podporujících realizaci 

činností KAP 

o počet šablon na ZŠ 1200 z toho 992 podporujících realizaci 

činností KAP 

o počet šablon na SŠ 707 z toho 668 podporujících realizaci 

činností KAP 

o počet šablon na VOŠ 45 z toho 40 podporujících realizaci 

činností KAP 

Pavel Vrba 

 

 

 

 

Bod 4. Představení projektu IKAP 

Popis:  Podal: 

 Výzva OP VVV - 02_16_034 Implementace krajských akčních plánů I 

s alokací pro Zlínský kraj 98,933 mil Kč 

 Spolufinancování min. 5% 

 Nepřímé výdaje max. 10% 

 Doba realizace 1. 4. 2018 – 31. 8. 2020 

 Povinné aktivity: podpora polytechnického vzdělávání a podpora 

čtenářské a matematické gramotnosti, dále pedagogické kabinety a 

kariérové poradenství. 

 Do projektu je zapojeno 20 partnerů s finanční účastí. 

 Kariérové poradenství – vznik Centra kariérového poradenství, které 

bude zajišťovat metodickou podporu školním kariérovým poradcům a 

další aktivity. 

Mgr. Lucie 
Šuráňová 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana 
Galová, MBA 

Bod 5. Koordinace činností s Paktem zaměstnanosti Zlínského kraje  

Popis: Podal: 

 Hlavní cíl Paktu zaměstnanosti je usilovat o rovnováhu mezi nabídkou 

a poptávkou na regionálním trhu práce, přispívat k přípravě 

kvalifikovaných pracovníků a podporovat sektory s vysokým 

potenciálem pro strategický rozvoj regionu i vznik kvalitních pracovních 

míst. 

 Jedním ze signatářů Paktu zaměstnanosti je Zlínský kraj. 

 Akční plán a jeho propojení s IKAP: 

o Dny řemesel, Technické jarmarky, Veletrh práce a vzdělávání, 

Girl´s day, Inspirace středoškolákům, Kulatý stůl.  

Ing. Radovan 
Výsmek 

Bod 6. Plán akcí na rok 2018  

Popis:  Podal: 

 První letošní akcí bude konference ke kariérovému poradenství dne   

28. 2. 2018, která se uskuteční na SŠ a VOŠ Zdravotnické ve Zlíně. 

 Na duben je naplánovaná konference k podnikavosti IN a také 

konference k rozvoji ICT. 

 31. 5. 2018 se uskuteční workshop „Kariérový diář“. 

PhDr. Jarmila 
Peterková  

 



 

Zápis 4 

 20. – 21. 6. 2018 se uskuteční výjezdní porada pro ředitele škol. 

 26. 9. 2018 - konference k matematické gramotnosti, účast přislíbil  

doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. a také RNDr. Eva Zelendová, Ph.D.  

 V říjnu se uskuteční konference na podporu polytechnického 

vzdělávání, odborného vzdělávání a dalšího profesního vzdělávání. 

 V listopadu proběhne konference k rozvoji výuky cizích jazyků. 

 Představení workshopu Kariérový diář – jedná se o půldenní workshop 

zaměřený na prezentaci nových trendů a nástrojů v poskytování 

kariérového poradenství, prezentaci Kariérového diáře. Autorkou je 

lektorka a kariérová koučka PhDr. Petra Drahoňovská. Diář obsahuje 

témata profesní i osobní, neobsahuje kolonky na dny a měsíce, ale 

umožňuje se podívat na život jednou za rok zpětně s odstupem. Diář 

obsahuje pracovní listy pro pohled na rok minulý, vize pro rok budoucí 

a část určenou pro plánování dalších kroků k naplnění vizí. Chtěli 

bychom znát Váš názor na tento nástroj, popřípadě zkušenosti nebo 

vhodnost pro využití k poskytování kariérového poradenství ve škole.   

 

 

 

 

Mgr. Lucie 
Šuráňová 

 

Diskuze 

K jednotlivým bodům programu proběhla krátká diskuze: 

 Mgr. Petr Pagáč: Každá škola spolupracuje s rodiči, přikládají k tomu 

určitou váhu. 

 PhDr. Stanislav Minařík: Koordinace činností s KHK, hledá se 

synergie, aby se aktivity nedělaly vícekrát, má blíže k firmám. Obdobou 

je spolupráce s MAP, kdy dochází k předávání informací a snaze o 

spolupráci.  

 Mgr. Richard Koubek: Je dobré vědět, co dělají naši partneři. Téma 

duální vzdělávání – testuje se v Moravskoslezském kraji a Zlínském 

kraji (SŠ Rožnov pod Radhoštěm). Diskuze o průběhu a výsledcích 

duálního vzdělávání – dne 15. 2. 2018 proběhne v Ostravě setkání 

jednotlivých aktérů.  

 Mgr. Marcel Navrátil: Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje  

- vizualizace dat z oblasti odborného vzdělávání, profil 30 profesí, počty 

žáků v jednotlivých oborech, data o NSK – informace budou na 

interaktivním webu.  

 Mgr. Richard Koubek: Důležité je téma dalšího vzdělávání z hlediska 

potřeb zaměstnavatelů.  

 Bc. Markéta Fišarová: Kariérový diář bude určen spíše studentům VŠ. 

Bylo by dobré zaměřit se na kvalitu vzdělávání pro kariérové poradce. 

Jaká je nabídka vzdělávání ve Zlínském kraji?   

 Mgr. Sylva Štěpitová: Snažíme se angažovat žáky a propojovat 

systém, přilákat žáky do firem. Výstupem by mělo být to, že firma 

nabídne žákovi pracovní místo, absolvent se průběžně zapracovává. 

Jedná se o motivační nástroj, zejména pro chlapce. 

 Mgr. Richard Koubek: Obsahuje konference ke kariérovému 

poradenství téma problémů a strastí, které trápí kariérové poradce? 

 Mgr. Lucie Šuráňová: Jedná se o soubor námětů a inspirací pro 

poskytování kariérového poradenství ve školách, toto téma zde 

neřešíme.  

 



 

Zápis 5 

 Na základě připomínek členů minitýmu bude zvážena realizace 

workshopu „Kariérový diář“. 

Bod 7. Závěr 

 Předsedající poděkovala všem členům za aktivní a přínosnou účast  

a návrhy. 

 

 
 

ZÁPIS ODSOUHLASILA 

Jméno, příjmení, titul a 
funkce: 

PhDr. Jarmila Peterková, předsedající minitýmu 

Podpis: 
 

 


