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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

4. setkání Sborovny 
sekce Kariérové poradenství

Centrum kariérového poradenství 

15. února 2022, 14:00 - 17:00

Platforma Sborovna

Sborovna je místo pro vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 
didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, 
seznamování s novými metodami a formami výuky a dalšími odbornými 
kompetencemi potřebnými pro zkvalitňování jejich práce.

Aktuálně se setkávají sekce:

► Kariérových poradců
► Asistentů pedagoga
► Speciálních pedagogů
► Školních psychologů
► Pedagogů volného času
► Zástupců ředitelů
► Pracovníků školských poradenských zařízení

Aktuální informace k aktivitě Sborovna naleznete: 
https://www.zkola.cz/pedagogove/kabinety/

https://www.zkola.cz/pedagogove/kabinety/
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Sekce Kariérových poradců Sborovny

Navazujte na činnost Centra kariérového poradenství.

V roce 2021 jsme se setkali nad tématy:

- Služby Centra kariérového poradenství a mapování potřeb školních 

kariérových poradců – 25. března 2021

- Spolupráce s rodiči v tématech kariérového poradenství s Petrou 

Šnepfenbergovou – 1. června 2021

- Výsledky šetření profesní orientace žáků základních a středních škol 

Zlínského kraje. Předčasné odchody ze vzdělávání – 22. září 2021

Program dnešního setkání

Diagnostika v kariérovém poradenství 

se Sylvií Navarovou

Program:

- Novinky z Centra kariérového poradenství

- Šetření profesní orientace žáků ZŠ a SŠ

- Seznámení s metodami a technikami diagnostiky v kariérovém 

poradenství

- Diskuze a dotazy
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Novinky z Centra 

kariérového 

poradenství

Marta Müllerová

metodik klíčových aktivit projektu IKAP II

Centrum kariérového poradenství (CKP)

► Vzdělávání na podporu poradenství na školách 

► Akce pro veřejnost na podporu rozvoje kariérového poradenství

► Metodická podpora

► Externí šetření profesní orientace žáků nejvyšších ročníků ZŠ a žáků 

posledních ročníků SŠ 
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Vzdělávání na podporu prevence 

předčasných odchodů

Vzdělávání (7h) rozdělené do dvou dnů: 31. března (4h) a 21. dubna (3h) 2022

Uvedení do terminologie a zmapování aktuální situace předčasných odchodů ze 

vzdělávání v České republice a ve Zlínském kraji. 

Možné příčiny předčasných odchodů, teorie vysvětlující předčasné odchody ze 

vzdělávání. Fáze a systémový přístup k předčasným odchodům. Prevence a nástroje.

Uzávěrka přihlášek  24. března 2022 nebo do naplnění kapacity (20 účastníků)

www. zkola.cz

Vzdělávání v oblasti kariérového poradenství  

7. dubna 2022 od 9:00 do 15:30h KÚ Zlínského kraje, 16. etáž

Vzdělávání se zaměří na koučovací přístup. 

S využitím řady praktických technik, které je možné efektivně využít v kariérovém 

poradenství, pomáhá při práci s cíli, škálami, otevřenými otázkami. Přinese i detailnější 

pohled na to, jak podpořit u žáků sebepoznání a sebehodnocení. 

Uzávěrka přihlášek 29. března 2022 nebo do naplnění kapacity (30 účastníků)

www. zkola.cz

Vzdělávání pro podporu poradenství na 

školách
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Vzdělávání v oblasti kariérového poradenství  (Květen - Červen 2022)

Ve školách se věnujeme kariérovému rozvoji žáků, děláme se žáky spoustu různých

aktivit, organizujeme exkurze, projektové dny atd. Jak výstupy z těchto aktivit

efektivně uchovat a jak je se žáky reflektovat, aby jim usnadnily rozhodování o

dalším studijním a profesním směřování příp. aby jim v budoucnu usnadnily vstup

na trh práce? Takovým nástrojem je bezesporu (kariérní) portfolio žáka. Co do

něho patří či může patřit? Jak ho zavést a jak s ním pracovat? Součástí semináře

budou praktické tipy, náměty a aktivity využitelné pro práci se žáky např. ve

skupinovém kariérovém poradenství nebo na třídnických hodinách.

Kapacita (30 účastníků).

Vzdělávání pro podporu poradenství na 

školách - připravujeme

Přípravný kurz ke zkoušce profesní kvalifikace 

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní 

dráhu 

Školní rok 2021/2022 (11 účastníků)

Kurz v rozsahu 60 hodin probíhá 10/2021 – 5/2022 a jeho kapacita je naplněna. 

Lektorky kurzu: Mgr. Jana Galová, MBA, Mgr. Věra Stojarová.

Orientace v teorii a metodách kariérového poradenství. Vyhledávání, tvorba a 

poskytování kariérových informací pro přímou i bezkontaktní kariérovou práci s 

klientem (jednotlivcem i skupinami). Uplatňování metod, technik a postupů 

základní kariérové diagnostiky. 

Příprava účastníků ke zkoušce profesní kvalifikace (kód: 75-004-R)
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Inspirace Středoškolákům  (Březen – Duben 2022) - představení zajímavých  profesí v regionu 
i zvýšení informovanosti žáků.

Cílem akce je motivovat žáky druhých a třetích ročníků gymnázií/středních škol k aktivnímu 

přístupu při rozhodování o svém budoucím povolání resp. studiu na vysoké škole.

Girls Day (Duben 2022) 

Cílem akce je  zvýšení informovanosti dívek o možnostech studia technických oborů (STEM), 
podpora spolupráce kariérových a výchovných poradců.

Konference pro kariérové a výchovné poradce (15. červen 2022) 

Cílem akce je podpora spolupráce kariérových a výchovných poradců se zaměstnavateli na 
regionální úrovni, zajištění  aktuální informací o pracovních příležitostech, pracovních 
podmínkách a  dalších informací důležitých pro absolventy pro přijetí na pracovní pozici.

Akce pro veřejnost na podporu 

kariérového poradenství (KHK ZK)

Projekt Kompas (MPSV)  - od 1.1.2017 do 31. 12. 2022 

Projekt nabízí unikátní komplexní zdroj informací a dat o trhu práce a představuje kvalitní 
podpůrný systém pro strategické rozhodování a plánování.

Odvětvové predikce umožní hodnocení vývoje ekonomických odvětví i včasnou identifikaci 
nových příležitostí a rizik trhu práce.

Predikce profesních skupin umožní zkvalitňování adaptability pracovních sil při měnících se 
podmínkách na trhu práce.

Predikce vzdělanostních skupin umožní jejich hodnocení, implementaci výstupů systému do 
vzdělávacích, inovačních a rozvojových politik v krajích a poskytnou podporu práce 
kariérových poradců. 

Kontakt: Bc. Michaela Sedláčková, tel.: 728 203 898, email: sedlackova@institutkhkzk.cz

Poradenství a trh práce (KHK ZK)
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Metodická podpora k rozvoji poradenství 

na školách

Souboru pracovních listů pro kariérové poradce, zaměření na žáka i KP.

Klíčové oblasti: 

 Sebepoznání.

 Kariérní práce a svět práce.

 Volba dalšího povolání.

 Rozvoj kompetencí a motivace.

Příprava metodických postupů, materiálů a návodů v oblasti prevence 
předčasných odchodů. 

Odkaz: chat MS Teams

Dotazník profesních zájmů pro žáky ZŠ a SŠ

 Vyplnění dotazníku je bez registrace a zdarma

 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 2 500 uživatelů

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

https://pruvodcekarierou.zkola.cz/dotaznik-profesnich-zajmu/
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Šetření profesní orientace žáků nejvyšších 

ročníků ZŠ a posledních ročníků SŠ ZK

Zapojení škol Zlínského kraje

 ZŠ: 62 škol (3 092) 

1603 dívek, 1489 chlapců

8. ročník: (1 575 odpovědí) 831 dívek, 744 chlapců

9. ročník: (1 517 odpovědí) 772 dívek, 745 chlapců

 SŠ: 53 škol (2 052) 

1 138 dívek, 914 chlapců

► ckp@kr-zlinsky.cz

► tel.: 577 043 747

► Sociální sítě:  LinkedIN

Kontakty CKP

mailto:ckp@kr-zlinsky.cz
https://www.linkedin.com/company/centrum-kari%C3%A9rov%C3%A9ho-poradenstv%C3%AD-zl%C3%ADnsk%C3%A9ho-kraje/?viewAsMember=true
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Šetření profesní orientace 

žáků ZŠ a SŠ ve Zlínském kraji  

Vybrané výstupy a doporučení

Kateřina Hašková

Specialista Centra kariérového poradenství

Šetření profesní orientace žáků ZŠ a SŠ ve 

Zlínském kraji  - vybrané výstupy a 

doporučení
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Vlastní motivace a rozhodnost

► Podpořte je ve využívání:

► Znalosti sebe sama

► Minulých zkušeností

► Sociálních kontaktů

► Náhody

► Připomeňte, co už (nejen) ve škole dokázali.

► Podpořte uvědomění, že kariéra je celoživotní cesta.

Dostatek kvalitních informací

► Společně s žáky sumarizujte zdroje informací, které mají k dispozici, např.:

► webové stránky,

► dny otevřených dveří, veletrhy,

► besedy, exkurze, stáže,

► mimoškolní zkušenosti,

► kontakty,

► sami sebe…

► Podpořte žáky v kritické analýze dostupných zdrojů.
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Podpora ze strany školy a poradce

► Dejte o sobě vědět.

► Spolupracujte s dalšími pedagogy.

► Podpořte bezpečné prostředí pro kariérovou volbu žáků.

Podpora ze strany rodičů

► Dejte o sobě vědět i rodičům.

► Informujte je o významu jejich vlivu na kariérovou volbu.

► Sdílejte základní informace o kariérových volbách/přechodech, a jak při nich mohou 

své děti podpořit (Herr & Cramer, 1996):

► podporovat je v sebepoznávání;

► sdílet své znalosti o světě práce;

► diskutovat důležitost pracovních hodnot;

► vysvětlovat souvislost mezi platem, prací a ekonomickou situací rodiny;

► propojovat děti s informačními zdroji;

► vyvarovat se stereotypizaci zaměstnání a pracujících;

► nabídnout dětem zážitek práce doma a v komunitě;

► podporovat děti v nácviku rozhodovacích schopnost.
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Jiné?

Jiné? Kariérové kompetence

Model oxymóronů kariérových kompetencí

► Já – Kontext

► Možnosti – Omezení

► Volby – Náhody

► Přizpůsobení – Odolnost

► Změna – Stabilita

Zdroj: https://www.kompetansenorge.no/kvalitet-i-karriere/karrierekompetanse/

https://www.kompetansenorge.no/kvalitet-i-karriere/karrierekompetanse/
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Děkujeme za pozornost.

Kontakt: Centrum kariérového poradenství, J. A. Bati (budova 22) Zlín

577 043 747, e-mail: ckp@kr-zlinsky.cz

mailto:ckp@kr-zlinsky.cz

