
Pravidla a průběh setkání Sborovny 

25. 3. 2021

1. Prosíme účastníky o vypnutí mikrofonu  a kamery.
2. Dotazy v průběhu prezentace je možné psát do chatu.
3. Ze setkání Sborovny bude pořízen audiovizuální záznam, pro 

potřeby projektu IKAP II, připojením souhlasíte s nahráváním. 



Implementace Krajského akčního 

plánu rozvoje vzdělávání pro území 

Zlínského kraje II 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

1. setkání Sborovny sekce Kariérové poradenství 
projektu IKAP II

(CKP, 25. 3. 2021, 14:00 - 16:00)



Představení Sborovny - sekce 

Kariérové poradenství

- program a představení řečníků

- Pro koho je sborovna určená?

- cíle Sborovny



Program a představení řečníků

1. Dosavadní působnost Centra kariérového poradenství

(Věra Stojarová, vedoucí sekce Kariérové poradenství Sborovny)

2. Představení Centra kariérového poradenství

(Marta Müllerová, metodička projektu IKAP II)

3. Prevence předčasných odchodů

(Martina Němcová, specialistka CKP)

4. Mapování stavu kariérového poradenství na školách ve ZK

(Jana Galová a Libuše Tomanová, specialistky CKP)

5. Představení aktivit Krajské hospodářské komory Zlínského kraje 

v rámci projektu IKAP II

(Romana Kozubíková, koordinátorka aktivit projektu IKAP II)

6. Diskuze



Pro koho je Sborovna určená?

► Sborovna navazuje na tzv. Diskuzní platformy a pedagogické kabinety,

které jsme realizovali v minulých letech.

► Sborovna je nejen místem pro vzdělávání, ale i pro sdílení a výměnu

zkušeností. Je určená zejména pro členy aktivní, kteří budou mít zájem

tématiku rozvíjet a předávat příklady dobré praxe, sdělovat své potřeby,

hledat cesty k rozvoji kariérového poradenství na školách.

► Aktuálně ve Sborovně připravujeme sekce kariérových poradců,

asistentů pedagoga, speciálních pedagogů, výchovných poradců,

koordinátorů podnikavosti, iniciativy a kreativity. S možným rozšířením

na další oblasti.



Cíle Sborovny

Obecným cílem Sborovny v sekci Kariérové poradenství:

- sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe mezi školními kariérovými 

poradci, dalším pedagogickými pracovníky a širší odbornou veřejností, 

která kariérové poradenství žákům poskytuje.

- seznamování s novými metodami a dalšími odbornými kompetencemi 

potřebnými pro zkvalitňování jejich práce

- vzdělávání pedagogických pracovníků s cílem zvyšování úrovně 

poskytovaného kariérového poradenství přímo na školách

Praktickým cílem Sborovny v sekci Kariérové poradenství:

- podpora vzájemné spolupráce mezi jednotlivými kariérovými poradci 

a poradkyněmi formou sdílení, síťování, kazuistickými semináři, 

vzdělávání a také tvorbou komunity



Centrum kariérového poradenství 

Zlínského kraje 

Kontakt Centra kariérového poradenství:

https://pruvodcekarierou.zkola.cz/centrum-karieroveho-poradenstvi/

Marta Müllerová, kontaktní osoba CKP

J. A. Bati 5520, budova 22, Zlín

tel. 731 555 195, 577 043 747

e-mail: ckp@kr-zlinsky.cz

https://pruvodcekarierou.zkola.cz/centrum-karieroveho-poradenstvi/


Centrum kariérového poradenství 

Zlínského kraje - z historie

Vznik Centra kariérového poradenství v roce 2018.

(zajišťuje ucelený systém podpůrných aktivit pro kariérové poradce základních a středních škol ve 
Zlínském kraji)

► Vzdělávání školních kariérových poradců

(akreditovaný program č.j. MSMT- 32883/2018-21001).

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ Zlínského kraje, vč. speciálních základních škol (110 h, 

účast 68 pedagogických pracovníků, závěrečné práce, leden 2019 - červen 2020, 21 specialistů 

vzdělávání, 10 seminářů, podpora individuálními konzultacemi, evaluace zjistila nárůst kompetencí). 

Témata: poradenský proces a koučovací techniky, diagnostické techniky, psychologická témata, 

finanční gramotnost, trh práce, moderní komunikační nástroje, informační zdroje, náměty do výuky, 

spolupráce s externími partnery a další témata).



Centrum kariérového poradenství Zlínského 

kraje - historie

► Průvodce pro (školní) kariérové poradce, která nabízí spoustu inspirace, 
prostor pro úvahy a zamyšlení nad vlastní poradenskou praxí.

Východiskem mezinárodní projekt NICE, vzdělavatelé z 28 evropských zemí, výstupem 
byl popis 6 profesních rolí KP.

Publikace je rozdělena do dvou částí: 

I. Profesní role kariérového poradce (poskytování informací, kariérové 
poradenství, kariérové vzdělávání, řízení poradenských služeb, intervence sociálních 

systémů, profesionalita + zhodnocování).

II. Spolupráce při realizaci školního kariérového poradenství (konkrétní tipy 
na možnosti spolupráce s rodiči, pedagogy či zaměstnavateli)

Tištěná metodika byla distribuována do ZŠ a SŠ Zlínského kraje.

https://pruvodcekarierou.zkola.cz/pruvodce-pro-skolni-karierove-poradce/
+ rozšíření jednotlivých kapitol

https://pruvodcekarierou.zkola.cz/pruvodce-pro-skolni-karierove-poradce/


Centrum kariérového poradenství Zlínského 

kraje - historie

► Vznik portálu Průvodce kariérou.

https://pruvodcekarierou.zkola.cz/

leden 2020
- kariérové poradenství na základních a středních školách
- portál je určený pro KP, učitele, žáky i rodiče
- odborné články
- svět práce, volba povolání či vzdělávání
- databáze firem
- přehled škol

https://pruvodcekarierou.zkola.cz/


Centrum kariérového poradenství Zlínského 

kraje - historie

► Dotazník profesních zájmů pro žáky ZŠ a SŠ.

- vyplnění dotazníku je bez registrace a zdarma
- výstupem je rejstřík profesí na základně profesní orientace žáků
- Hollandova typologie  pracovních prostředí a osobnostních typů
- emotikony, škály hvězdiček, 30 - 45 minut
- přerušení, uložení, robot Kari
- zakomponování 30 klíčových profesí Zlínského kraje
- 300 různých povolání, výsledky jsou zasílány na e-mail
- provázanost s Národní soustavou povolání, Burzou škol a přehledem 

firem
- přes 1000 uživatelů

https://pruvodcekarierou.zkola.cz/dotaznik-profesnich-zajmu/

https://pruvodcekarierou.zkola.cz/dotaznik-profesnich-zajmu/


Centrum kariérového poradenství Zlínského 

kraje - historie

► Individuální metodická pomoc formou konzultací - vzdělávání v kariérovém
poradenství, kvalifikace v KP, nastavení KP na školách, prevence předčasných odchodů,
poradenský proces, techniky KP, diagnostika, informační portály, komunikační
technologie, spolupráce s rodiči, školami, zaměstnavateli, úřady práce, hledání
zaměstnání, pracovní portály, CV, MD.

► Dotazníkové šetření - mezi výchovnými a školními kariérovými poradci (na základně
evaluace dotazníků specialisté CKP vyhodnocovali stav kariérového poradenství na
školách a jeho vývoj v souvislosti s metodickou pomocí).

► Databáze - veřejná databáze výchovných a kariérových poradců, která je dostupná na
portálu Průvodce kariérou.

► Diskuzní platformy - diagnostické metody v KP, KP v zahraničí, Priority Zlínského kraje
v oblasti KP, Informační a poradenské středisko Úřadu práce, Ženy v technických a ICT
oborech, On-line KP.



Centrum kariérového poradenství 

Zlínského kraje aktuálně

Centrum kariérového poradenství zajišťuje:

► vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti kariérového poradenství,

► vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence předčasných 

odchodů,

► individuální konzultace pro školní kariérové poradce škol a další 

pedagogické pracovníky,

► zpracování praktických materiálů a prezentací pro školní kariérové 

poradce Zlínského kraje,

► Nově - metodická podpora v oblasti prevence předčasných odchodů a 

implementace nástroje QUO VADIS a metody SAVE ARRIVAL do škol.



Centrum kariérového poradenství 

Zlínského kraje 

Prevence předčasných odchodů a rozvoj kariérového poradenství

Cíl: 

Dosáhnout zvýšení a prohloubení kompetencí pedagogických pracovníků k 
poskytování efektivního, nezávislého a informovaného poradenství: 

► žákům v obtížných životních situacích,

► žákům stojícím před volbou studijní a profesní dráhy,

► žákům ohroženým předčasným ukončením školní docházky.

Projektové období IKAP II: leden 2021 – listopad 2023



Poradenství, metodická podpora v rámci CKP 

Zlínského kraje 

Tým specialistek Centra kariérového poradenství:

Jana Galová           Martina Němcová           Věra Stojarová              Libuše Tomanová



Prevence předčasných odchodů a rozvoj 

kariérového poradenství



1.Vzdělávání pro podporu poradenství na 

školách

Vzdělávání v oblasti Kariérového poradenství

7 vzdělávacích akcí 

pro pedagogické pracovníky, odbornou veřejnost

Přípravný kurz pro složení zkoušky profesní kvalifikace Kariérový 

poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (kód: 75-004-R)

10 vzdělávacích akcí - 2 skupiny

pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ



O čem bude a co s námi zažijete?

- komplexní, dlouhodobý, sebezkušenostní, prožitkový kurz

- vzájemné setkávání a sdílení zkušeností 

- intenzivní podpora ze strany lektorek

- důvěrné a bezpečné prostředí menší skupiny 

- praktické ukázky skupinové práce, tréninkový prostor

Co získáte?

- zkušenosti ostatních KP, blízké vztahy, kontakty, materiály, spoluvytváření, 

testování  a jedinečná příležitost ke zpětné vazbě

- práce s novými pracovními listy CKP, individuální péče, mentoring, konzultace, 

podpora, supervize, rozvoj kompetencí, dovedností, posílení identity KP

- připravenost ke zkoušce dle NSK - Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

Přípravný kurz pro složení zkoušky profesní 

kvalifikace Kariérový poradce pro vzdělávací 

a profesní dráhu



Rámcový kvalifikační standard:

- teorie a metody v KP

- vyhledávání tvorba a poskytování informací

- uplatňování metod, technik a postupů v kariérové diagnostice

- vedení poradenského rozhovoru

- kariérová práce s jednotlivcem i skupinou

- vedení evidence, práce s potenciálními zaměstnavateli

- poskytování kariérových informací ze světa vzdělávání a práce

- orientace v legislativě v oblasti kariérového poradenství

- organizace informačních, poradenských a vzdělávacích akcí 

zaměřených na rozvoj řízení vlastní kariéry (career management)

Přípravný kurz pro složení zkoušky profesní 

kvalifikace Kariérový poradce pro vzdělávací 

a profesní dráhu



2. Metodická podpora k rozvoji a 

poradenství na školách

Hlavní cíl:
Posílení identity kariérového poradce (cítit se dobře ve své roli KP) a 

přispívat ke zvyšování kvality poskytovaného kariérního poradenství na 

školách

Dílčí cíle:

1. podpora a rozvoj dovedností KP 

2. poskytování podpory při vykonávání KP

3. podpora vzájemné spolupráce mezi jednotlivými KP



2. Metodická podpora k rozvoji a 

poradenství na školách

- tvorba a sběr nových i stávajících materiálů, prezentace praktických 
materiálů

- pilotní testování materiálů v praxi
- prezentace motivačních aktivit do hodin 

- poskytování individuálních i skupinových konzultací
- prezentace návodů jak pracovat s žáky/rodiči

- prezentace materiálů pro individuální i skupinové poradenství
- předávání analytických výstupů

- realizace šetření profesní orientace žáků
- vznik sekce k tématu prevence předčasných odchodů na portálu Zkola

- zřízení odborné knihovny pro potřeby pedagogických pracovníků
- vznik sborníku pracovních listů
- přehled diagnostických nástrojů



3. Spolupráce na akcích KHK ZK

► Veletrhy práce

► Girls Days

► Inspirace středoškolákům

► Konference pro kariérové poradce



4. Spolupráce při setkáních sekce kariérové 

poradenství - “Sborovny”

Na sekci Kariérové poradenství budeme pravidelně zvát odborníky z praxe, kteří budou 

pomáhat v rozvoji kompetencí, kteří budou respektovat a naslouchat Vašim potřebám.

- spolupráce s lektory z oblasti kariérového poradenství z celé ČR
- důraz na nové trendy a inovace

- sdílení zkušeností
- využití pracovních listů v praxi

- kazuistické semináře
- techniky kariérového koučování

- informační a koučovací poradenství
- kritické myšlení

- supervize, sebereflexe
- techniky nehodnotícího přístupu

- kreativní techniky v kariérovém poradenství
- štěstí a kvalita života v profesním životě

- pozitivní myšlení
- práce se zdroji

- diagnostické nástroje - ano?/ne?/jak?/proč?
- pozitivní vzory, práce s příběhy, práce s hodnotami

- on-line kariérové poradenství
- trh práce v roce 2030, profese budoucnosti



5. Implementace nástroje Quo 

Vadis a metody Safe Arrival na 

školách

- bude následovat po úvodních školeních k tématu, kde oba 

nástroje budou představeny

- implementace dle specifik nástrojů a potřeb dané školy           

(oba, jen jeden)

- spojeno se zaškolením vybraných pracovníků školy

- individuální konzultace školám 

- sběr a vyhodnocení dat získaných z nástrojů  



Souhrnná data:

► 22 ZŠ v okresu Kroměříž

► 34 ZŠ v okresu Uherské Hradiště

► 36 ZŠ v okresu Vsetín

► 36 ZŠ v okresu Zlín

► 65 SŠ ve Zlínském kraji

Mapování stavu KP na školách ve 

Zlínském kraji



► 128 ZŠ (95,3 %) mají na svých webových stránkách uveden kontakt na 

výchovného/kariérového poradce/poradkyni

Mapování stavu KP na školách ve 

Zlínském kraji



Mapování stavu KP na školách ve 

Zlínském kraji

► 51 SŠ ze Zlínského kraje (78,5 %) mají na svých webových stránkách 

uveden kontakt na výchovného/kariérového poradce/poradkyni



Evaluace ze vzdělávání ŠKP

Vzdělávání školních kariérových poradců

- probíhalo od ledna 2019 do června 2020

- zúčastnilo se jej 68 poradců, z nich 54 poskytlo zpětnou vazbu

80% respondentů uvedlo, že se ve své roli KP cítí komfortněji a jistěji

nejvíce přínosná témata: kariérní koučování, poradenský rozhovor s žákem a 
rodiči, konkrétní praktické techniky, diagnostické nástroje, informační zdroje, 

specifika trhu práce ve Zlínském kraji

jako doplnění by uvítali: podrobněji koučovací techniky a vedení poradenského 
rozhovoru, techniky a aktivity pro praktické každodenní činnosti KP,  komunikace 

a profesní uplatnění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, informace a 
uplatnění profesí na trhu práce, diagnostické metody a následný rozhovor



Chceme, aby naše podpora směrem ke KP byla 

co nejvíce užitečná.

Proto chceme požádat o spolupráci formou 

zodpovězení následujících 5 otázek.

Jaká forma podpory v projektu IKAP II by 

se Vám hodila v dalších 2-3 letech?



1. Jak dlouho se věnujete kariérovému 

poradenství na vaší škole?



2. Co se vám v práci nejvíc osvědčilo, 

funguje, které nástroje používáte nejraději?



3. Jaký druh metodické podpory vám nejvíce 

chybí a byl by pro vás byl nejvíce užitečný?

a) metodické postupy a návody, 

b) pracovní listy, 

c) individuální konzultace, 

d) vzdělávání, 

e) síťování, 

f) jiný (uveďte konkrétně) 



4. Jaké by mělo být zaměření metodických 

materiálů, pracovních listů, komu by měly být 

určeny? 

a) pro žáky, 

b) pro rodiče, 

c) pro vás jako kariérové poradce, abyste se 

cítili ve své práci jistější



5. Jaká konkrétní témata vzdělávání a sdílení 

byste uvítali?



Srdečně Vás zveme na další Sborovnu sekce 

Kariérové poradenství, které se chystá na červen 

2021.

lektorka: Mgr. Petra Šnepfenbergová

(autorka publikace Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání, e-

kniha, ve spolupráci s Andreou Csirke)



Děkujeme za pozornost.


