Organizační řád Centra kariérového poradenství
Centrum kariérového poradenství (dále jen CKP) vzniklo na základě realizace klíčové aktivity KA 5.1
projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497 „Implementace Krajského akčního plánu
rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“ (dále jen IKAP), který je spolufinancován z EU
prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020.
Poslání:
Posláním CKP je zajišťovat ucelený systém podpůrných aktivit pro školní kariérové poradce
a především nabízet individuální metodickou podporu školním kariérovým poradcům a dalším
pedagogickým pracovníkům na školách, tedy poskytovat konzultace a nabízet informace a odkazy
na další užitečné zdroje a instituce.

Sídlo CKP:
Zlínský kraj, J. A. Bati 5520, Zlín
-

budova č. 22, kancelář. č. 321

Kontaktní osoba:
Mgr. Bc. Hana Gajdošíková, tel. 731 555 052, 577 043 747, e-mail: hana.gajdosikova@kr-zlinsky.cz

Specialisté CKP - konzultanti:
Poradenské služby jsou zajišťovány týmem interních pracovníků a externích specialistů CKP. Tito
specialisté jsou odborníci s dlouholetou praxí a zkušenostmi z oblasti kariérového poradenství.
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Cílová skupina:
-

školní kariéroví poradci a další pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ, kteří odpovídají za kariérové
poradenství na škole

Popis aktivity:
Centrum kariérového poradenství nabízí komplexní kariérové poradenství a individuální metodickou
podporu školním kariérovým poradcům a dalším pedagogickým pracovníkům – poskytování
konzultací školním kariérovým poradcům, zprostředkování informací a odkazů na další užitečné
zdroje.
Komplexní kariérové poradenství a individuální metodická podpora je realizována v konzultačních
hodinách, případně podle časových možností školního kariérového poradce nebo pedagogického
pracovníka v prostoru CKP (budova č. 22, J. A. Bati 5520, Zlín).
Individuální konzultace jsou zájemcům z řad pedagogických pracovníků poskytovány zdarma a jsou
hrazeny z prostředků projektu IKAP.

Témata individuálních konzultací:
Specialisté CKP Vám nabízejí konzultace na tato témata:
1. Poradenský proces, techniky kariérového poradenství (dále jen KP), diagnostika
2. Vzdělávání kariérových poradců (dostupnost, požadavky), Národní soustava kvalifikací
3. Informační portály, komunikační technologie v KP
4. Spolupráce s rodiči, školami, zaměstnavateli a úřady práce
5. Propojení KP a formálního vzdělávání
6. Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání + KP pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami
7. Vzdělávací program Vzdělávání školních kariérových poradců
8. Praktické informace k hledání zaměstnání, pracovní portály, tvorba osobního portfolia
(životopis, motivační dopis)

Délka konzultace:
Délka konzultace není časově omezena, předpokládaný rozsah je cca 60 minut na jednu konzultaci,
v případě potřeby je délka konzultace přizpůsobena požadavkům konzultujícího.

Konzultační hodiny pro odbornou veřejnost:
Po

15 – 17

Út

9 – 11

St

15 – 17

Čt

9 – 11

Pá

9 – 11

V konzultačních hodinách je možné CKP navštívit za účelem konzultace, případně za účelem
dohodnutí termínu konzultace bez předchozího objednání. V tomto případě bude jako konzultující
osoba vystupovat aktuálně přítomný pracovník CKP.
Všichni specialisté CKP jsou odborníci na daná témata, jejich přidělení ke konzultaci s Vámi záleží na
časových možnostech obou konzultujících stran.
Za volbu konkrétního specialisty CKP – Vašeho konzultanta – odpovídá kontaktní osoba, Vaše
případné požadavky však budou v nejvyšší možné míře zohledněny.
Konzultaci mimo konzultační hodiny je vhodné domluvit individuálně, podle Vašich požadavků na
uvedeném kontaktu (viz Způsob objednání).
Počet individuálních konzultací není omezen, závisí na potřebách a požadavcích školních kariérových
poradců a pedagogických pracovníků. Je omezen pouze délkou trvání projektu (ukončení projektu srpen 2020).

Způsob objednání:
Na individuální konzultaci je nutné se předem objednat společně s uvedením tématu, které máte
zájem konzultovat, jen tak budeme schopni zajistiti přítomnost kvalifikovaného konzultanta.
Termín konzultace s Vámi bude dohodnut při objednání (telefonické objednání – tel. 577 043 747,
731 555 052), případně Vám bude nabídnut možný termín k odsouhlasení (v případě objednání emailem – hana.gajdosikova@kr-zlinsky.cz).

Vedení dokumentace v CKP:
Centrum kariérového poradenství vede o poskytovaných individuálních konzultacích dokumentaci
pouze v rozsahu nezbytném pro obsahovou náplň projektu (jméno, příjmení a titul podpořené osoby
– účastníka individuální konzultace, název školy, kontaktní údaj).

Etické zásady poskytovaných individuálních konzultací:
Individuální konzultace budou probíhat profesionálně, odborně, diskrétně a bez přítomnosti třetí
osoby, s ohledem na etické zásady.

Ve Zlíně 20. 8. 2018

Mgr. Bc. Hana Gajdošíková
Koordinátorka CKP

