
 

KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ  

 

A. Potřeby s nejvyšší důležitostí   

Obecná priorita A8: Rozšíření a zkvalitnění kariérového poradenství  

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

 

Dílčí cíl A8.1.1: Rozvíjet školské poradenské služby a systém kariérového poradenství  

Kritérium splnění: Minimálně 50 % středních škol a 50 % základních škol bude mít samostatnou pozici 

kariérového poradce a bude mít interní systém kariérového poradenství, školy využijí některých z těchto 

možností: 

 Úzká součinnost a spolupráce s poradenskými zařízeními a organizacemi zabývajícími se 

kariérovým poradenstvím, zapojení subjektů poskytujících kariérové poradenství do rozvoje 

školských služeb 

 Organizování exkurzí, besed, spolupráce se zaměstnavateli ve středních a speciálních školách  

 Vzdělávání pro kariérové poradce a ředitele škol 

 Příprava metodického materiálu kariérového poradenství pro školy 

 

Dílčí cíl A8.1.2: Zajistit nabídku kariérového poradenství žákům a studentům 

Kritérium splnění: 100 % středních škol bude informovat žáky o možnostech kariérového poradenství 

ve škole tím, že poskytne žákům například: 

 Informace o činnosti kariérového poradce, tvorba pozice kariérového poradce  

 Nabídky aktuálních informací  

 Možnost individuálního poradenství s žáky a studenty  

 Zaměří se i na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

 

Obecná priorita A9: Rozvíjení informačního systému na podporu kvalifikovaného rozhodování   

Obecný cíl A9.1: Poskytovat ucelené, kvalifikované informace o možnostech vzdělávání  

a zařazení do pracovního procesu 

 

Dílčí cíl A9.1.1: Rozšířit krajský portál Zkola.cz o modul zaměřený na svět práce a zaměstnavatele 

v regionu 



 

Kritérium splnění: Do konce roku 2017 vznikne web zaměřený na trh práce ve Zlínském kraji, který 

bude součástí rodiny portálů Zkola.cz a bude provozován ve spolupráci se zaměstnavateli a zástupci 

profesních sdružení, zrealizují se například tyto aktivity: 

 Vytvoření webové platformy Burzafirem.cz 

 Vytvoření metodiky pro využívání informačního prostředí zaměřeného na svět práce 

 Proškolení osob pracujících s webem (administrátoři, redaktoři, pracovníci odboru školství, 

zástupci zaměstnavatelů, kariéroví poradci na školách) 

 Informační kampaň pro zaměstnavatele, školy a veřejnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. Potřeby se střední důležitostí 

 

Obecná priorita B2: Vzdělávání kariérových poradců  

Obecný cíl B2.1: Podporovat interní systémy kariérového poradenství na školách  

 

Dílčí cíl B2.1.1: Zajistit vzdělávání kariérových poradců pro všechny stupně škol  

Kritérium splnění: Pravidelné systematické vzdělávání kariérových poradců nejméně dvakrát ročně  

a setkání kariérových poradců, proběhne realizace alespoň jedné z uvedených možností: 

 Seznamování kariérových poradců s novými trendy a technologiemi v těchto oborech  

 Motivace žáků prostřednictvím erudovaných pedagogů a odborníků z praxe  

 Pravidelná setkávání a informace zaměstnavatelů, exkurze 

 Podpora mezinárodní i regionální mobility 

 

 

Obecná priorita B3: Spolupráce rodičů a škol v kariérovém poradenství 

Obecný cíl B3.1: Zapojovat rodiče do systému kariérového poradenství ve školách  

 

Dílčí cíl B3.1.1: Informovat rodiče o nabídce kariérového poradenství ve škole a o možnostech 

potenciálních zaměstnavatelů  

Kritérium splnění: Účast rodičů bude součástí všech interních systémů kariérového poradenství, škola 

bude realizovat alespoň jednu z těchto aktivit: 

 Vytvoření komplexní nabídky školních poradenských služeb pro rodiče  

 Pravidelné informace rodičům, pravidelná setkávání s rodiči 

 Příprava metodiky, jak pracovat s rodiči při realizaci optimálního kariérového poradenství 

 

 


