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Projekt: KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný 

rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji 

 

Klíčová aktivita: Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků 

realizujících kariérové poradenství 

 

Cílem klíčové aktivity je rozvíjet profesní kompetence pedagogických pracovníků realizujících kariérové 

poradenství (KP) a tím zvyšovat úroveň KP na ZŠ, SŠ a VOŠ v JMK. Veškeré plánované činnosti jsou 

v souladu s dílčími cíli Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v JMK. 

Cíle bude dosahováno prostřednictvím zajištění síťování a tvorby zázemí pro výměnu zkušeností 

pedagogických pracovníků – výchovných a kariérových poradců, školních psychologů nebo pedagogů 

vyučujících téma Člověk a svět práce (dále jen pedagogických pracovníků či ped. prac. či pedagogů), 

jejich metodickým vedením a mentoringem. V rámci aktivity bude také po celou dobu realizace 

projektu téma kariérového poradenství popularizováno a komunikováno směrem k cílové skupině, tak 

i k odborné a laické veřejnosti. 

Cílovou skupinou aktivity jsou pedagogičtí pracovníci na školách v JMK, kteří realizují kariérové 

poradenství a spolupracují na realizaci projektu.  

Základní ideou při realizaci klíčové aktivity je poskytnout dlouhodobou a intenzivní podporu 

pedagogickým pracovníkům realizujícím kariérové poradenství a rozvíjet jejich profesní 

kompetence,  zapojením do prováděných dílčích aktivit a uplatňováním získaných poznatků v praxi. 

V rámci realizace klíčové aktivity dojde k navázání spolupráce s Úřadem práce, Pedagogicko-

psychologickou poradnou a dalšími organizacemi, které působí v oblasti kariérového poradenství. 

Realizační tým pro klíčovou aktivitu tvoří 12 osob; garant, metodik, specialisté kariérového 

poradenství, lektoři a mentoři z různých organizací, informační specialista.  

Dílčími aktivitami jsou: 

1) Skupinová podpora PP formou tematických setkání - posílení síťování a tvorby zázemí pro 
výměnu zkušeností, stanovení modelů rozvoje KP. 

2) Modelové programy - PP bude metodicky podpořen tak, aby programy realizoval 
samostatně s dalšími skupinami žáků. 

3) Individuální podpora PP prostřednictvím spolupráce s metodiky a mentory.  
4) Konference o kariérovém poradenství. 
5) Informační zdroje a podpůrné materiály pro PP a doprovodné programy na akcích - 

metodická příručka, syntéza produktů vytvořených v rámci OP VK, on-line prostředí „Pro 
školy“. 

Téma KP bude současně popularizováno a komunikováno směrem k veřejnosti a cílovým 
skupinám.  
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Skupinová podpora pedagogických pracovníků povinná aktivita 

Skupinová podpora bude probíhat formou tematických skupinových setkání ped. prac. ze zapojených 

škol. Cílem aktivity je posílit profesní kompetence pedagogických pracovníků prostřednictvím síťování 

a tvorby zázemí pro výměnu zkušeností. Tematická skupinová setkání budou přinášet možnost 

průběžného vzájemného sdílení poznatků, příkladů dobré praxe, představení metod práce 

v kariérovém poradenství, poznatků z oblasti trhu práce. Zaměří se i na témata pro podporu 

individuálního kariérového poradenství ve školách. Náplň jednotlivých setkání bude přizpůsobena 

aktuálním potřebám a požadavkům cílové skupiny.  

Na základě popsání vstupní úrovně kariérového poradenství na zapojených školách a odborných 

poznatků z oblasti kariérového poradenství bude definován minimální standard kariérového 

poradenství na středních školách a VOŠ a na základních školách (pro zapojené školy). Následně bude 

vytvořeno několik možných modelů rozvoje kariérového poradenství podle individualizovaných potřeb 

zapojených škol.  

Díky realizaci této aktivity se také vytvoří podmínky pro navázání vzájemné spolupráce mezi 

jednotlivými pedagogickými pracovníky a tím i zapojenými školami. Vytvořené vazby budou fungovat 

i po ukončení realizace projektu.  

Skupina se setká minimálně 4 x v jednom školním roce v rozsahu 4 h.  

 

 

Modelové programy na školách povinně - volitelná aktivita 

Modelové programy budou v průběhu projektu realizovány na zapojených školách. Nejprve dojde 

k realizaci programu členy realizačního týmu se skupinou žáků či studentů. Podle konkrétní skupiny 

žáků je volena náplň. Připraveny budou dva druhy modelových programů – téma sebepoznání a rozvoj 

kariérových kompetencí, nebo téma trh práce a rozvoj kariérových kompetencí. 

Modelové programy budou primárně určeny pro předposlední ročníky středních škol a VOŠ, a 8. ročník 

základních škol, eventuálně adekvátní ročník víceletého gymnázia. 

Pedagogický pracovník je nejprve v roli pozorovatele. Následně je pedagogický praconík metodicky 

zaškolován, aby daný program nadále na škole mohl realizovat s dalšími skupinami žáků.  Zaškolení 

probíhá formou přípravy před realizací programu, přímého náslechu při realizaci programu a 

následné reflexe, kdy mu bude poskytnuta zpětná vazba na jeho činnost. Pedagog pro svou školu 

získá metodickou příručku včetně sady školících pomůcek. V dohodnutém časovém odstupu proběhne 

následně kontakt s pedagogem a sdílení jeho zkušeností s vlastní realizací programu s dalšími 

skupinami žáků na škole.  

Rozsah modelového programu – 2 vyučovací hodiny práce se žáky, 8 hodin přípravy, reflexe a 

metodické podpory. 
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Individuální podpora pedagogických pracovníků povinně - volitelná aktivita 

Dílčí aktivita si klade za cíl posílit profesní kompetence pedagogických pracovníků a tím rovněž posílit 

téma kariérového poradenství v dané organizaci a pomoci vytvořit prostředí pro implementaci témat 

kariérového poradenství napříč školou. Týká se to jak skupinové, tak individuální práce se žáky či 

studenty. 

Pedagogický pracovník bude dlouhodobě individuálně pracovat s určitým pracovníkem pro oblast 

kariérového poradenství (metodik, specialista, mentor). Na konkrétním průběhu a formách 

spolupráce se dohodnou všechny strany dle individuálních potřeb zapojeného ped. prac. (osobní 

setkání, e – mailová korespondence, pozorování v hodině, náslech při individuálním poradenství, Skype 

konzultace apod.).  

Každý zapojený ped. prac. může čerpat 6 individuálních konzultací v délce 60 minut. 

 

Konference o kariérovém poradenství volitelná aktivita 

V každém roce fungování projektu bude realizována konference, jejímž cílem je inspirace a sdílení 

dobré praxe v oblasti kariérového poradenství na základních, středních a vyšších odborných školách 

a síťování mezi odborníky v oblasti kariérového poradenství ze školního i mimoškolního prostředí. 

Konference přinese také poznatky ze zahraničí a trendy v rozvoji dovedností žáků. Na náplni 

konference se budou podílet i subjekty trhu práce. Konference má vždy teoretickou (přednášky) 

a praktickou (workshopy) část. Tematické zaměření konference v každém roce bude voleno s ohledem 

na zájem účastníků. Výstupem z každé konference bude sborník jednotlivých příspěvků. 

Specializovanou částí každé konference bude workshop pro vedení škol s cílem podpořit téma 

kariérového poradenství z tohoto úhlu pohledu, seznámit vedení škol s průběžnými výsledky projektu 

a přínosy kariérového poradenství ve školách. 

 

Podpůrné materiály pro rozvoj kariérového poradenství a metodická příručka tématu Člověk a svět 

práce volitelná aktivita 

V rámci dílčí aktivity dojde k vytvoření metodického materiálu pro pedagogické pracovníky, který bude 

soužit jako podpora rozvoje kariérového poradenství a tématu Člověk a svět práce na školách - 

„Metodická příručka tématu Člověk a svět práce“. Metodika bude obsahovat kapitoly zejména 

z oblasti sebepoznání, rozvoje kariérových kompetencí, trhu práce a vývoje profesí. Bude 

koncipována jako materiál sloužící pro přípravu pedagogických pracovníků na výuku tématu Člověk 

a svět práce a realizaci skupinových i individuálních aktivit v rámci kariérového poradenství ve škole. 

Dále bude vytvořena „Sada školících pomůcek pro kariérové poradenství", která bude pedagogům 

sloužit jako pomůcka při výuce. Jedná se souhrn pomůcek, které jsou spojeny s realizací konkrétního 

typu modelového programu.  

 



 

4 
  

Doprovodné programy pro pedagogy volitelná aktivita 

V rámci této aktivity budou organizovány doprovodné programy ve formě přednášek a workshopů pro 

pedagogické pracovníky v rámci existujících akcí zaměřených na volbu vzdělávací cesty a informování 

o trhu práce. Budou využity Veletrhy středních škol, Veletrh Gaudeamus, Job Fair apod. 

 

On-line prostředí „Pro školy“ – pedagogické pracovníky volitelná aktivita 

 

Smyslem aktivity je nabídnout příslušníkům cílové skupiny prostředí pro jednoduché vyhledávání 

informací k danému tématu a tím pádem zjednodušení jejich práce. Sekce bude fungovat jako veřejně 

přístupná databáze, v rámci které si bude možné zřídit uživatelský účet. Ve veřejně přístupné verzi 

bude sekce fungovat v podstatě jako rozcestník k různým tuzemským a případně i zahraničním 

zdrojům. Registrovaný uživatel bude mít možnost do databáze umístit svůj materiál pro odborné 

posouzení a zveřejnění. Tento systém podpoří a usnadní praktické využití nashromážděných informací 

a poskytne pedagogickým pracovníkům prostředí, ve kterém mohou na jednom místě sdílet praktické 

pomůcky se svými kolegy. V rámci sekce budou průběžně zveřejňovány výstupy projektu a příklady 

dobré praxe, které budou moci využívat i pedagogičtí pracovníci a vedení škol v JMK.  

 

 

Aktivitu realizuje partner projektu - Centrum vzdělávání všem, Střední škola stavebních řemesel 

Brno-Bosonohy, příspěvková organizace, Pražská 636/38b, 642 00 Brno – Bosonohy. 


