Zápis ze setkání tematické skupiny
Rozvoj kariérového poradenství

Datum

:

22. 02. 2018

Čas

:

13:00 – 15:00

Místo jednání :

KrÚ JMK, Brno, Cejl 73, místnost 121

Účastníci

:

Omluveni

:

Mgr. Geislerová Kateřina, Mgr. Sklenářová Dana, Mgr. Hana Pohlídalová,
PaeDr. Karel Rivola, Mgr. Dagmar Gallistlová, Ing. Dittrichová Erika
Ing. Irena Pavlíčková, Mgr. Přemysl Jeřábek, Mgr. Zdeňka Říhovská, Mgr.
Tomáš Ergens DiS., Ing. Leona Přibylová, Mgr. Kateřina Hašková, Mgr.
Porubská Zuzana, Mgr. Pláňková Lucie, Mgr. Navrátilová Dagmar

Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Představení nové metodičky tematické skupiny Rozvoj kariérového poradenství
Rekapitulace činnosti tematické skupiny v období 2016 – 2017
Stanovení cílů a oblastí činnosti tematické skupiny pro následující období
Informace z průběhu realizace implementace KAP v oblasti kariérového poradenství (projekt
KaPoDaV)

Program jednání:
1. Představení nové metodičky Kateřiny Geislerové - CVV, kariérní poradenství a další
vzdělávání; seznámení s programem jednání - představení KAPu Danou Sklenářovou
2. Předáno slovo účastníkům – čemu se by se chtěli v roce 2018 v rámci skupiny věnovat
3. Otevřena témata jako: nedostatky ve školním kariérním poradenství; ve škole se žáci neučí
rozhodování, kritickému myšlení; účastníci by byli rádi informováni o nových inovacích,
posunech, avšak od začátku tematické skupiny mají pocit, že se nedostali dále (koncepční
řešení), najít cestu k progresu např. zaměřit se na zodpovědnost žáka za své rozhodnutí - žáci
nemají příklad ve svých rodičích. MŠMT na kraje převedlo zodpovědnost, ale bez pravomocí,
TS je ta, která má přispívat k realizaci, má dávat podněty; příklad exkurze žáků 7. třídy ZŠ ve
výrobním podniku
4. Dana Sklenářová - Realizace aktivit v rámci kariérového poradenství v KaPoDaVu:
a. v současné době setkávání 14 pedagogů po dobu 3 let, od podzimu 2018 začne
fungovat další skupina, probíhají modelové programy na školách - realizace 2
hodinového tématu podle kontaktu pedagoga s lektorem, následná reflexe
programu, v další fázi pedagog realizuje sám (lektor pouze jako náslech), v první
pololetí 2018 proběhne 11 programů, od března započnou individuální konzultace
s pedagogy, realizace Konference 13. 06.2018 Školící středisko JMK, Cejl – tematické
zaměření: role rodičů v rámci kariérního poradenství, zapojená je např. organizace

Info Kariéra z Plzně a další, jako možný další účastník byla navrhnuta organizace
Otevřeno
5. Další diskuze na téma: Sdílení dobré/inspirativní praxe – pan ředitel Beran – Višňové
(znojemský okres), začali jet po vlastní ose – úspěch, v mnoha věcech ostatní převyšují;
ukázková školní zahrada ve Strachoticích; problematika mnoha nabízených akcích, ale které si
vybrat? - striktně daný školní program, nutná iniciativa i od rodičů, např. 47% studentů se
rozhoduje diametrálně (podle rodičů) – zavedení tohoto tématu na zmiňovanou Konferenci
13. 6.; problém měst x obcí, záleží i na zapojení školy (jak vedení tak pedagogů), aby byla
motivace k inovaci/zlepšení – jak tedy samotnou školu motivovat? možná řešení – ubrání
projektů, avšak u menších škol, které nedělají projekt - jakoby nebyly, zmíněna problematika
navazování projektů na sebe (i když se něco dobře nastartuje, po ukončení realizace projekt
zcela končí – chybí udržitelnost), omezení administrativy – možná motivace, myšlenka
komunitních škol, témata ostatních TS se prolínají
6. Další termíny setkání: do prázdnin plánována dvě setkáni (12. duben 2018 a 7. června 2018,
13 -15 hod.), podzim další dvě setkání

Příští setkání TS se uskuteční ve čtvrtek 12.04.2018 (místo bude upřesněno - 121), členové obdrží
pozvánku.

