
Rozvoj dovedností pro řízení kariéry v 
kontextu 

KARIÉROVÉHO 
PORADENSTVÍ OSTRAVA 

 



• Kvalita vzdělávání jako základní předpoklad zvýšení předpokladů 
pro kvalitní uplatnění 

• Kariérové poradenství jako priorita na straně SM Ostravy

• Pracovní skupina pro kariérové poradenství MAP ORP Ostrava I, II
• Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I, II, III

• Dotační program Talent management

• Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2017 - 2023

Co bylo na začátku…



Děláme to společně…

• STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

• MS PAKT

• ŘEDITELÉ ZAPOJENÝCH ŠKOL

• KARIÉROVÍ PORADCI NA ŠKOLÁCH

• DALŠÍ PEDAGOGOVÉ ZAPOJENÝCH ŠKOL (ŠPP)

• MÍSTNÍ ZAMĚSTNAVATELÉ



Role statutárního města

• Financování úvazku kariérového poradce na škole z rozpočtu města
• Metodický systém práce ZŠ na území celého ORP
• Neustálá evaluace procesu a podpora dalšího rozvoje

• Odborná platforma - tematická pracovní skupina MAP ORP Ostrava 
• Provazba na další strategické projekty města

• Strategie vzdělávání města Ostravy 2030

• MĚNÍME ZPŮSOB MYŠLENÍ



Role ředitelů škol

• PROSTOR PRO PRÁCI KARIÉROVÝCH PORADCŮ
• KARIÉROVÝ PORADCE SOUČÁSTÍ TÝMU ŠPP
• PROMĚNA PROSTŘEDÍ A KLIMA ŠKOLY

• STRATEGICKÁ ÚLOHA ŠKOL A PODPORA  ZŘIZOVATELŮ



Role odborného garanta, MS Paktu

METODICKÁ 
PODPORA

ÚVODNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ 

EXKURZE

ANALÝZA 
POTŘEB

EVALUACE 



JAKOU PODPORU KARIÉROVÍ PORADCI 
ZÍSKÁVAJÍ?



VZDĚLÁVÁNÍ A METODICKÁ PODPORA

PEDAGOGOVÉ 
= PORADCI

ŽÁCI ZŠ



• Vzorové plány aktivit KP na škole
• Knihovna a zdroje
• Nástroje k využití (vč. online)

• INSPIROMAT – pro min. 42 hod. přímé 
práce s žáky

• Sebehodnocení žáků "Jak na tom 
jsme?

• Úvodního vzdělávání (6 bloků x 7 hodin)
• Průvodce činností KP (metodika práce)
• Katalog organizací, které realizovaly exkurze + rezervační systém



Co se podařilo…

172 
hodin přímé metodické 
podpory poradců  

60
hodin přímé práce s žáky 
pokrytých nástroji

> 2 000
zapojených žáků, se kterými poradci 
pracují individuálně(portfolia)

40/42
zapojených škol/ 
poradců 

> 4 000
žáků zapojených ve skupinových 
aktivitách



EXKURZE 

ZAMĚSTNAVATELÉ

ŽÁCI ZŠ



Co se podařilo…

759
účastníků exkurzí 

46
zapojených expertů z praxe

150
oslovených firem

31
sjednaných exkurzí



Role CMS (dovednosti pro řízení kariéry) v 
přípravě a realizaci programu – teoretické 

ukotvení

Sebeprezentace

Sebepoznání

Plánování a 
rozhodování

Zjišťování 
informací o trhu 

práce



Role CMS (dovednosti pro řízení kariéry) 
jako východisko

Pro úspěšné koncipování programu je potřeba dobře zodpovědět otázku 
(vzdělávacího) cíle

� Metodický rozměr
� Proporcionalita a zastoupení všech relevantních oblastí a rozvoj jejich 

vzájemných souvislostí 
� Uvědomělé cílení na rozvoj kompetence, nikoli pouze znalosti

� Etický rozměr -cílem je kompetence žáka, nikoli splněná ambice někoho 
jiného
� Proč děláme exkurze?
� Má smysl využívat testování?

Sebeprezentace

Sebepoznání

Plánování a 
rozhodování

Zjišťování 
informací o trhu 

práce



• Kariérový rozvoj a etapy 
kariérového poradenství/ Poradenské 
směry a přístupy 

• Trh práce a kariérní informování 
• Testování v kariérovém poradenství/ 

Psychodiagnostické metody v KP 
• Můj život po škole 
• Kompetence kariérového poradce
• Skupinová práce v poradenství 
• Vedení rozhovoru v poradenství 
• Plán kariérového poradce + Kariérové 

portfolio 

• Metodické vedení (skupinové, 
individuální)

Úvodní vzdělávání pedagogů a CMS



Zjišťování informací o trhu práce a 
kariérní rozhodování

Co potřebujeme vědět pro opravdu kompetentní rozhodnutí?

� Můj život po škole aneb co znamená poznat povolání
� Exkurze aneb reálný dotyk trhu práce
� Vzdělávání pedagogů aneb  budoucnost trhu práce

Plánování a 
rozhodování

Zjišťování 
informací o 
trhu práce





Inspiromat příklady cvičení (45)
Přemýšlející Eda

Čtyři rohy

Toto jsou moje silné stránky

Čím vším mohu být











• Jednoduchý nástroj 
k sebehodnocení kompetencí pro 
řízení kariéry (sebepoznání, 
zjišťování informací o trhu práce, 
sebeprezentace, plánování a 
rozhodování)

• Pro práci s novými žáky nebo vás 
zajímá, jak se vám dosavadní 
práce se třídou dařila, zmapujte si 
terén

Jak na tom jsme?



Sebepoznání



Ostatní oblasti



Mgr. Eva Štefková, Ph.D.
garant aktivity za MS PAKT

Ing. Anton Husovský
koordinátor za MS PAKT

Mgr. Martin Navrátil, Ph.D
Ředitel MS Paktu

mnavratil@mspakt.cz
725 736 355

mailto:mnavratil@mspakt.cz

