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• KA 6.1 Regionální web kariérního poradenství

• Oslovování, komunikace a jednání se spolupracujícími zaměstnavateli, kteří budou 
vystupovat jako „ambasadoři“ klíčových profesí (oslovení zaměstnavatelů, identifikace 
zaměstnavatelů, kteří využívají klíčové profese, mapování zájmu zaměstnavatelů pro 
spolupráci za účelem síťování)

• Výběr středních škol ve vazbě na klíčové profese a nominování zástupců škol za dané 
obory (oslovení a výběr středních škol příslušných oborů ve vazbě na klíčové profese)

• Participace při tvorbě metodiky spolupráce mezi školními kariérovými poradci a 
zaměstnavateli (vnesení potřeb a požadavků na spolupráci ze strany zaměstnavatelů)

• Koordinace sítě a jejích uživatelů (škol, zaměstnavatelů), údržba kontaktů, průběžné 
řešení změn a náhrad, šíření a výměna informací prostřednictvím médií přitažlivých pro 
studenty (sociální sítě apod.)

Klíčové aktivity – Krajská hospodářská komora
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• zpracování a technické řešení obsahu „Jak řídit svou kariéru“: klíčová témata kariérového 
poradenství (orientace na trhu práce, volba studia, volba povolání, podnikavost, vstup na trh práce 
– včetně zpracování podtémat), identifikace a průběžné publikování souvisejících témat, příkladů 
dobré praxe a aktualit (typově: související studie, trendy trhu práce, Průmysl 4.0, požadavky 
zaměstnavatelů, odbourávání genderových stereotypů na trhu práce: dívky do technických oborů, 
další vzdělávání atp.). Výběr a zpracování odkazů na další související zdroje informací na 
regionální a národní úrovni 

• funkcionality:

• síť (databáze) kariérových poradců a ambasadorů

• kalendář akcí pro veřejnost
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• Profesní cesty ve Zlínském kraji: vytvoření nástroje, který nabídne uživatelům potřebné 
informace ve vzájemných souvislostech. Základem budou katalogy škol a jejich oborů, 
profesí a firem, včetně vzájemných vazeb, možnosti registrace firem, vytváření a správy 
svých profilů (základní informace o firmě, fotografie, videa na YouTube, výběr profesí, které 
se ve firmě mohou uplatnit, výběr škol, se kterými firma spolupracuje). Informace se 
boudou v maximální míře přebírat z existujících zdrojů (ZKOLA, InfoAbsolvent, NSP a 
další). 

• Dotazník profesních zájmů: vytvoření dotazníku profesních zájmů v herní formě, 
odpovídající cílové skupině žáků základních a středních škol. 
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• KA 6.2 Akce pro veřejnost v oblasti kariérového poradenství

Dny řemesel (1 akce v rozsahu 3 dny)

• Zvýšit spolupráci kariérových poradců se zaměstnavateli, zajistit kariérovým poradcům aktuální informace o situaci a 
trendech pracovního trhu ve zlínském regionu i o možnostech pomoci dětem při hledání vhodného zaměstnání od 
dalších subjektů (např. od ÚP)

• Přiblížit žákům konkrétní pracovní prostředí významných zaměstnavatelů Zlínského kraje se zaměřením na technické 
obory. 

• Motivovat žáky a rodiče ke studiu technických oborů.

Veletrh práce a vzdělávání (1 akce v rozsahu 2 dny)

• Hlavní cíl je seznámení žáků s možnostmi studijních/učebních oborů ve ZK a uplatněním absolventů

• Spojení prezentací škol (studijních oborů) a prezentací firem (klíčové profese ZK)

• Síťování firma – škola (požadované pracovní pozice x potřebné vzdělání pro danou pozici na studijním nebo učebním 
oboru)

• Motivace žáků a rodičů k výběru studijních oborů, které odpovídají potřebám zaměstnavatelů ZK a poptávce na trhu 
práce.



Technické jarmarky – (6 akcí v rozsahu 1 den za rok)

• Podpořit spolupráci kariérových poradců se zaměstnavateli na úrovni regionu, zajistit kariérovým poradcům aktuální 
informace o pracovních příležitostech v lokalitě.

• Přiblížit žákům konkrétní pracovní prostředí významných zaměstnavatelů přímo v jejich blízkém okolí.

• Seznámit žáky s technickými studijními obory středních škol ve vazbě na možnosti trhu práce v lokalitě.

• Motivovat žáky a rodiče ke studiu technických oborů.

• Vytvářet užší vazby ZŠ x SŠ x zaměstnavatelé na lokální úrovni

Girls day

• Podpora většího zapojení dívek v technických profesích

• Motivace dívek k výběru studia technických oborů
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Inspirace středoškolákům

• Motivovat studenty třetích ročníků středních škol k aktivnímu přístupu při rozhodování o svém budoucím 
povolání nebo při rozhodování o tom, jaký obor studovat na VŠ.

• Formou exkurze na zajímavé a technologicky vyspělé výrobní pracoviště a přímého setkání s představitelem 
zajímavé technické profese inspirovat studenty při rozhodování o svém budoucím povolání

Kulatý stůl na téma vzdělávání pro průmysl 4.0

• Představit průmysl 4.0 – současný stav, trendy a výhled na vývoj průmyslu jak v zahraničí, tak v ČR i 
v regionu ZK

• Otevřít otázku, jak se budou vyvíjet potřeby na vzdělávání v souvislosti s komplexní automatizací a robotizací 
výrobních pracovišť

• Zástupci ZK (radní, zástupci odboru školství), kariéroví poradci, ředitelé škol, další aktéři (zástupci Svazu 
průmyslu a obchodu, odborů)
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KA 7.1 Vytvoření Centra kariérového poradenství

• Vytvoření databáze škol a školních kariérních poradců

• Správa obsahu webu kariérového poradenství

• Tvorba Metodiky práce školního kariérového poradce ve Zlínském kraji –
přehled stávajících nebo příprava nových metodik specifických pro Zlínský 
kraj

• Spolupráce při organizaci akcí pro veřejnost 

• Metodická podpora školním kariérovým poradcům
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Klíčové aktivity – Zlínský kraj



KA 7.2 Vzdělávání kariérových poradců

• Proběhne akreditované vzdělávání kariérových poradců základních a středních škol, 
které zajistí Centrum kariérového poradenství. 

• Celková doba vzdělávání bude 18 měsíců, z toho 12 měsíců společné vzdělávání 
pro kariérové poradce ZŠ a SŠ, 6 měsíců vzdělávání odděleně pro ZŠ a pro SŠ. 
V průběhu vzdělávání bude školním kariérovým poradcům poskytována také 
supervize.

• 70 hodin společného vzdělávání pro kariérové poradce ZŠ a SŠ

• 40 hodin vzdělávání pro kariérové poradce ZŠ

• 40 hodin vzdělávání pro kariérové poradce SŠ
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Klíčové aktivity – Zlínský kraj



• Společné vzdělávání – celkem 70 hodin, včetně supervizí
• Hlavní složky kariérového poradenství (informace, diagnostika, komplexní poradenství) 

• Výukové programy pro žáky pro volbu povolání 

• Komunikace s žáky, komunikace s rodiči; Moderní komunikační prostředky (sociální sítě) 

• Stěžejní zaměření jednotlivých profesních odvětví 

• Podrobné informace o zaměstnavatelích v regionu, včetně celostátního trhu práce 

• Trh práce v EU 

• Informační zdroje a práce s informačními zdroji (VIP Kariéra II, infoabsolvent, Národní soustava 
povolání, Zkola…) 

• Síť institucí, mapování, spolupráce, marketingové nástroje 

• Spolupráce KP s třídními učiteli a učiteli odborných předmětů a učiteli oblasti Člověk a svět práce, 
spolupráce s odborníky z praxe 

• Základy psychologie osobnosti 

• Vzdělávání v oblasti poradenské činnosti
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• Oddělené vzdělávání – 40 hodin, včetně supervizí a závěrečné konference

• Vzdělávání zaměřené na specifika jednotlivých skupin žáků, včetně žáků se 
SVP 

• Finanční gramotnost 

• Osobnost žáka, studenta, volní a charakterové vlastnosti, předpoklady, 
motivace 

• Zpracování závěrečné práce na téma kariérové poradenství v naší škole 

• Závěrečná konference
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Děkuji za pozornost
Lucie Šuráňová
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