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Návrhy šablon 

A. Personální podpora 
• Tvorba pozice kariérového poradce  

o Žadatelé: ZŠ, SŠ, VOŠ  

 

B. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů 
• Vzdělávání kariérových poradců a pracovníků poradenských zařízení se zaměřením na 

kariérové poradenství 

o Žadatelé:  ZŠ, SŠ, VOŠ, KPPP 

• Vzdělávání pedagogů a pracovníků školy v kariérovém poradenství se zaměřením na svět 

práce 

o Žadatelé: ZŠ, SŠ, VOŠ 

• Supervize, mentoring, koučování 

o Žadatelé: ZŠ, SŠ, VOŠ, KPPP 

 

 

C. Další podpora 
• Tvorba metodiky kariérového poradenství pro školy s využitím metodických materiálů P-

KAP a dalších  

o Žadatelé: ZŠ, SŠ, VOŠ 

• Spolupráce s firmami, síťování škol a firem, příklady dobré praxe 

o Žadatelé: ZŠ, SŠ, VOŠ 

• Spolupráce se zahraničními školami 

o Žadatelé: ZŠ, SŠ, VOŠ 

• Diagnostické testy a nástroje včetně on-line diagnostických nástrojů (nákup a praktické 

semináře k jejich použití) 

o Žadatelé: ZŠ, SŠ, VOŠ, KPPP 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Projektové náměty 

Projekt Centrum kariérového poradenství 
Možné aktivity projektu: 

• ZŘÍZENÍ CENTRA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ – personální, materiální zázemí. 

 

• VYTVOŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU CENTRA KP – tvorba webového prostředí s on-line 
diagnostickými nástroji (propojení světa škol a světa práce, podpora kvalifikovaného 
rozhodování ve školství, příklady dobré praxe, síťování, shromažďování nabídky a poptávky 
pracovních míst, statistiky, analýzy území, sdílení zkušeností mezi školami, marketingové 
aktivity, preferované potřeby a obory vzdělávání). 

 

 
• METODICKÁ PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ ŠKOLÁM - metodická podpora 

kariérových poradců a pracovníků, kteří se budou starat o aktivity na podporu 

podnikavosti, iniciativy a kreativity, metodická podpora školních poradenských pracovišť, 

třídních učitelů, vedení škol, pracovníkům škol, vzdělávání kariérových poradců a dalších 

pedagogů a pracovníků školy, tematické setkávání a síťování, diagnostické nástroje, 

pomůcky, rozvoj měkkých dovedností pedagogů, podpora multikulturní výchovy, 

individuální i skupinová podpora školám. 

 

• AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA ŽÁKY A STUDENTY - rozvoj měkkých dovedností žáků a studentů, 

volnočasové aktivity zaměřené na podnikavost, podpora řemesel, podpora žákovských  

a studentských aktivit, rozvíjení finanční gramotnosti, podpora nadaných žáků, podpora 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, aktivity směřující ke snížení předčasných 

odchodů žáků a studentů ze škol. 


