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Název a registrační 
číslo projektu: 

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000007 

 

 
 
 

 
Program:  
 

Bod programu 

1. Zahájení 

2. Úvod do prioritizace cílů dokumentu KAP II 

3. Představení priorit v klíčovém tématu kariérové poradenství 

4. Diskuse, náměty a připomínky k prioritizaci 

5. Tvorba návrhové části dokumentu KAP v klíčových tématech  

6. Shrnutí informací, závěr 

  

 

 

Poskytnuté informace 

Bod 1. Zahájení  

Popis:  Podal:  

 Přivítání účastníků jednání 

 Představení programu jednání 
PhDr. 
Jarmila 
Peterková 

Z Á P I S  
5. jednání  Minitýmu pro podporu kariérového poradenství kód 05_2019 

Předmět schůzky: 
Prioritizace potřeb v území kraje pro účely návrhové části 
dokumentu KAP II 

Přítomni: viz. Prezenční listina 

Datum konání: 17. 9. 2019 

Místo konání: 
Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín, 15. patro, zasedací 
místnost 1529 

Čas konání: 13:00 – 15:00 

Zapsala: Lenka Baťová 



 

Zápis 2 

Bod 2.  Úvod do prioritizace cílů dokumentu KAP II 

Popis:  Podal: 

 Hlavní manažerka projektu KAP uvedla členy PS do problematiky 

prioritizace a obecně představila východiska a zdroje prioritizace.  

Ing. Lenka 
Baťová 

Bod 3.  Představení priorit v klíčovém tématu Podpora inkluze 

Popis:  Podal: 

 Věcná manažerka představila členům minitýmu obecné priority a obecné 

cíle, které byly na základě představených dokumentů zformulovány členy 

realizačního týmu KAP: 

Obecná priorita A1: Zvýšení dostupnosti a kvality kariérového poradenství – 
priorita A 

            Obecný cíl A1: Podporovat rozvoj komplexního kariérového poradenství 
ve Zlínském kraji  

Obecná priorita A2: Rozvíjení informačního systému na podporu 
kvalifikovaného rozhodování – priorita A 

Obecný cíl A2.1: Poskytovat ucelené, kvalifikované informace o 
možnostech vzdělávání a zařazení do studijního a pracovního procesu 

Obecná priorita A3: Vzdělávání kariérových poradců 

Obecný cíl A3: Podporovat rozvoj a sdílení zkušeností v oblasti 
kariérového poradenství na školách 

Obecná priorita A4: Spolupráce s klíčovými aktéry v kariérovém poradenství – 
priorita A 

Obecný cíl A4: Zapojovat rodiče, firmy, další subjekty do kariérového 
poradenství na školách 

Mgr. et Mgr. 
Jana 
Galová, 
MBA 

Bod 4.  Diskuse, náměty a připomínky k prioritizaci 

Popis:  Podal: 

 PhDr. Peterková vyzvala členy PS k diskusi.  

 Členové minitýmu připomínkovali navržené znění obecných priorit a 

obecných cílů. 

 Výsledkem jednání se stalo nové znění obecných priorit a obecných cílů 

pro daná klíčová témata: 

 Obecná priorita A1: Zvýšení dostupnosti a kvality kariérového poradenství – 
priorita A 

            Obecný cíl A1: Podporovat rozvoj kariérového poradenství ve Zlínském 
kraji  

Obecná priorita A2: Rozvíjení informačního systému na podporu 
kvalifikovaného rozhodování – priorita A 

PhDr. 
Jarmila 
Peterková 

 



 

Zápis 3 

Obecný cíl A2.1: Poskytovat ucelené, kvalifikované informace o 
možnostech vzdělávání a zařazení do studijního a pracovního procesu 

Obecná priorita A3: Vzdělávání kariérových poradců 

Obecný cíl A3: Podporovat rozvoj a sdílení zkušeností v oblasti 
kariérového poradenství 

Obecná priorita A4: Spolupráce s klíčovými aktéry v kariérovém poradenství – 
priorita A 

Obecný cíl A4: Zapojovat rodiče, firmy, další subjekty do kariérového 
poradenství na školáchFormou konsensu bylo přijato následující usnesení: 

Minitým pro podporu kariérového poradenstsví 
  
 NAVRHUJE 
 
Realizačnímu týmu KAP ZK zahrnout do dokumentu „Prioritizace potřeb na 
území kraje“ obecné priority a obecné cíle v oblasti kariérového poradenství. 

 

Bod 5.  Tvorba návrhové části dokumentu KAP v klíčovém tématu Podpora kariérového 
poradenství 

Popis:   

 Prioritizace potřeb bude dále projednána na Pracovní skupině vzdělávání, 

která se uskuteční dne 17. 10. 2019 a dále na Regionální stálé konferenci, 

konané dne 29. 10. 2019. 

 Následovat bude tvorba návrhové části dokumentu KAP, do které opět 

budou zapojeni členové minitýmu. 

 Jednání mminitýmu k návrhové části dokumentu KAP je plánováno na 

listopad tohoto roku.   

PhDr. 
Jarmila 
Peterková 

Bod 9.  Shrnutí informací, závěr 

Popis:   

 Předsedající minitýmu PhDr. Peterková shrnula nejdůležitější závěry 

z jednání, poděkovala všem za účast a ukončila jednání.  

PhDr. 
Jarmila 
Peterková 

 
 

ZÁPIS ODSOUHLASIL 

Jméno, příjmení, titul a 
funkce: 

PhDr. Jarmila Peterková, předsedající minitýmu 

Podpis: 
 

 


