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5. setkání Sborovny 
sekce Kariérové poradenství

Centrum kariérového poradenství 

27. dubna 2022, 14:00 - 18:00 hod.



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 ředitele
 Pracovníků školských poradenských zařízení

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

Kontakt: Andrea Vorlová, metodik aktivity Sborovna, tel.
577 043 743, e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz

https://www.zkola.cz/pedagogove/kabinety/
mailto:andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz


Sekce Kariérových poradců Sborovny

Navazujte na činnost Centra kariérového poradenství.

V uplynulých setkáních 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

 Diagnostika v kariérovém poradenství se Sylvií Navarovou - 15. února 2022

 Připravujeme: Hry v kariérovém poradenství se Soňou Gajdaczovou
10. června 2022



Další plánované setkání



Program dnešního setkání

Okno do světa personalisty 
pro kariérové poradce

Praktické personální otázky a výzvy současné doby

Petrem Otáhalem
prezident Svazu personalistů České republiky ◾ profesionál v oblasti HR a vzdělávání dospělých 

◾ efektivní podpora personalistů

a

Kateřinou Krausovou
manažer pro rozvoj a vzdělávání, spolupráce se školami



Program dnešního setkání

- Novinky z Centra kariérového poradenství

- Okno do praxe personalisty

- Diskuze a dotazy



Novinky z Centra kariérového 

poradenství

Marta Müllerová

krajský metodik klíčových aktivit projektu IKAP II



Centrum kariérového poradenství 

Zlínského kraje

Poskytuje podporu pedagogickým pracovníkům škol Zlínského 

kraje v oblasti kariérového poradenství a prevence 

předčasných odchodů.

Kontaktujete nás:  ckp@kr-zlinsky.cz

mailto:ckp@kr-zlinsky.cz


Centrum kariérového poradenství

Zajišťuje:

Ucelený systém podpory pro pedagogické pracovníky/ kariérové poradce základních a 

středních škol ve Zlínském kraji od roku 2018:

 vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti kariérového poradenství a 

prevence předčasných odchodů,

 individuální konzultace pro kariérové poradce škol a další pedagogické 

pracovníky,

 zpracování praktických materiálů a metodiky v oblasti prevence předčasných 

odchodů pro školní kariérové poradce,

 implementace opatření v oblasti prevence předčasných odchodů do škol,

 diskusních platformy Sborovny za účasti odborné veřejnosti.



Centrum kariérového poradenství 

Zlínského kraje 

Jste výchovný nebo kariérový poradce, pedagogický pracovník ve škole na území 
Zlínského kraje?

 Poskytujete poradenství a potřebujete radu, konzultaci, metodickou 
podporu.

Jsme tu pro Vás!

Kontaktujete nás:  ckp@kr-zlinsky.cz

mailto:ckp@kr-zlinsky.cz


Individuální poradenství

nejčastěji řešíme:
1. Poradenský proces, techniky KP, diagnostika

2. Vzdělávání KP (dostupnost, požadavky), NSK

3. Informační portály, komunikační technologie v KP

4. Spolupráce s rodiči, školami, zaměstnavateli, ÚP, marketingová komunikace

5. Propojení KP a formálního vzdělávání, propojení se školními předměty

6. Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

7. KP pro žáky se SVP

8. Poskytování podpory při vykonávání KP formou koučování a supervize

9. Praktické informace k hledání zaměstnání, pracovní portály, tvorba osobního portfolia, sebeprezentaci (CV, motivační dopis)

10. Systémový rozvoj kariérového poradenství na škole.

11. Kariérové poradenství pro udržitelnost. 



Portál Průvodce kariérou

https://pruvodcekarierou.zkola.cz/
 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/
https://pruvodcekarierou.zkola.cz/


Dotazník profesních zájmů pro žáky 
https://pruvodcekarierou.zkola.cz/dotaznik-profesnich-zajmu/

- 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

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


Průvodce pro školní kariérové poradce

Nabízí inspiraci, 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)

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

+ rozšíření jednotlivých kapitol

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


Sebepoznání a sebehodnocení žáků

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KARIEROVÉHO PORADENSTVÍ

Vzdělávání se zaměří na koučovací přístup i jeho využití v KP.

Koučovací techniky i sebepoznání, sebehodnocení žáků.

Kdy: 5. května 2022, Hotel (Moskva)Zlín, III. etáž, salonek č. 303

Přihlašování do 27. 4. 2022 pozvánka na ZKOLE

Koučovací přístup v kariérovém poradenství - Průvodce kariérou
(zkola.cz)

https://pruvodcekarierou.zkola.cz/koucovaci-pristup-v-karierovem-poradenstvi/


Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

IMPLEMENTACE ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE QUO VADIS?

Co je Quo Vadis?

Jedinečný nástroj, který formou analýzy studijních výsledků žáků, monitoruje
studijní pokroky žáků a predikuje jejich budoucí úspěšnost. Je postaven na bázi
dlouhodobě využívaného a ověřeného nástroje Grade Predictor, který za
stejným účelem využívají ve Velké Británii stovky škol.

Implementace nástroje Quo Vadis? umožní škole včas identifikovat žáka
ohroženého školním neúspěchem a následně vhodně zasáhnout tak, aby žák
studium úspěšně dokončil. Výrazně eliminuje riziko odchodu žáka ze školy před
jejím úspěšným zakončením.

Jak úspěšně dokončit střední školu? Studentům a učitelům pomůže aplikace Quo Vadis?! -
Zkola

https://www.zkola.cz/jak-uspesne-dokoncit-stredni-skolu-studentum-a-ucitelum-pomuze-aplikace-quo-vadis/


Implementace opatření k prevenci 

předčasných odchodů ze vzdělávání

Zlínský kraj, jako první v České republice, umožní středním školám nástroj Quo
Vadis? implementovat v novém školním roce 2022/2023.

Registrovaným školám bude nástroj Quo Vadis? poskytnut ZDARMA.

(licence vč. manuálu k použití, proškolení pověřených pracovníků, metodickou
podporu po dobu školního roku 2022/2023)

 Má Vaše škola zájem o implementaci nástroje Quo Vadis?

Registrace možná do 10. 6. 2022.

Kontaktujte nás: ckp@kr-zlinsky.cz

mailto:ckp@kr-zlinsky.cz


Připravujeme

pro pedagogy škol Zlínského kraje a 

odbornou veřejnost
31. 5. 2022 Kariérové poradenství na školách, od 9:00 hodin, 16. etáž ZK

Seminář kde se zaměříme na praktické zkušenosti v poskytování kariérového

poradenství na školách, tvorbu (kariérního) portfolia žáka. Tématem se bude

zabývat P. Šnepfenbergová, přihlašování květen 2022 ZKOLA.

Škola poskytuje kariérové poradenství žákům, zajišťuje další aktivity

(projektové dny, exkurze aj.). Jak tyto 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?



CKP spolupracuje

s Krajskou hospodářskou komorou Zlínského 

kraje na akcích pro veřejnost na podporu 

kariérového poradenství 
26. 5. 2022 Technický jarmark Zlín

15. 6. 2022 Konference pro Kariérové a Výchovné poradce

Téma: Vlivy současných trendů (automatizace, digitalizace, udržitelnost) na

pracovní trh a vzdělávání

Kontakt: siskova@khkzk.cz

mailto:siskova@khkzk.cz


Sledujte nás

BULLETIN BUĎTE IN
Informační občasník projektu KAP a IKAP II

ZKOLA.CZ
Kalendář vzdělávacích akcí
Novinky & aktuality
Články

LINKEDIN CKP

https://www.zkola.cz/
https://www.linkedin.com/company/centrum-kari%C3%A9rov%C3%A9ho-poradenstv%C3%AD-zl%C3%ADnsk%C3%A9ho-kraje/?viewAsMember=true


Děkuji 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

