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Hlavním cílem projektu je zvýšit šance uplatnění absolventů na trhu práce prostřednictvím kvalitního systému kariérního 
poradenství. 

Aktivity: 
• Vytvoření personálního a materiálního zázemí pro centrum kariérového poradenství

• Zajištění aktivit Centra KP

• Vytvoření informačního systému Centra KP a tvorba webového prostředí s on-line diagnostickými nástroji 

• Metodická podpora kariérového poradenství školám 

• Aktivity zaměřené na žáky a studenty 

Návrhová část KAP - Projekt „Centrum kariérového 
poradenství“



Projektový rámec
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Projekt je zaměřen na posílení, zkvalitnění a usnadnění poskytování kariérového 
poradenství ve Zlínském kraji, prostřednictvím užší spolupráce zaměstnavatelů 
s poskytovateli kariérového poradenství.

• Cílová skupina – kariéroví poradci, žáci, rodiče a další uživatelé kariérového 
poradenství, ZŠ, SŠ, instituce zřizující pozice kariérových poradců, zaměstnavatelé

• Partner projektu – Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

• Předpokládaný rozpočet projektu – 30 mil. Kč
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1) Síť kariérových poradců, škol a spolupracujících zaměstnavatelů

zpracování databáze škol a školních kariérových poradců a dalších 
subjektů poskytujících kariérové poradenství ve Zlínském kraji

2) Regionální web kariérového poradenství

navržení struktury portálu jako centrální informační platformy KP ve 
Zlínském kraji, zařazení do rodiny krajských portálů Zkola.cz

Klíčové aktivity
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3) Akce pro veřejnost

organizace akcí kariérového poradenství – dny řemesel a veletrh práce 
a vzdělávání

4) Interní akce (pro kariérové poradce a školy, žáky, zaměstnavatele)

interní akce spolupráce pro zapojené zaměstnavatele, kariérové 
poradce a školy, komunikace KP s firmami, motivace žáků všech typů středních 
škol pro budoucí povolání, spolupráce školy a firmy, resp. žáci a firmy –
interaktivní aktivity, workshopy, exkurze pro žáky ve spolupráci škola a firma
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5) 30 TOP profesí

identifikace a výběr prioritních profesí klíčových pro regionální 
ekonomiku, zpracování a publikování video profilů prioritních profesí

6) Vzdělávací aktivity pro kariérové poradce

vytvoření uceleného systému podpůrných a vzdělávacích aktivit pro 
kariérové poradce, který bude obsahovat metodickou podporu, supervize, 
vzdělávání 



Děkuji za pozornost
Lucie Šuráňová
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