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KA04 – Kariérové poradenství
v odborném vzdělávání
Vazba na KAP 2019-2021: aktivity A1.1.4, A9.5.3
Vazba na ŠIK 2020 - 2021: aktivity A3.3.1, A3.3.2, A3.3.3
Klíčová aktivita KA04 – Kariérové poradenství v odborném vzdělávání bude
v souladu se schváleným Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání Olomouckého
kraje na období 2019-2021, případně Školskou inkluzivní koncepcí Olomouckého
kraje pro období 2020 - 2021. KA04 svým obsahem odpovídá v rámci vyhlášené
Výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II jedné z povinně
volitelných aktivit, konkrétně aktivitě č. 2: Implementace plánovaných aktivit
k naplnění klíčových témat krajských akčních plánů, klíčovému tématu:
•

Rozvoj kariérového poradenství

KA04 se zaměřuje na kariérové poradenství ve středním vzdělávání (zaměření na
dvou a tříleté učební obory). Cílem aktivity je podpora karierových poradců na
vybraných školách (viz Příloha KA04_Seznam středních škol). Celkem se bude
jednat o 20 kariérových poradců, vždy jeden na jedné zapojené škole. Podpora bude
spočívat ve:
•
•

zvyšování kompetencí v oblastech metodiky a intervence v karierovém
poradenství
zvyšování kompetencí v oblasti strategie komunikace s žákem a jeho
rodiči

Konkrétně se bude jednat o zvyšování kompetencí v těchto oblastech:
1)
2)
3)
4)

přestupy studentů na jiný učební obor nebo jinou školu se stejným oborem
přechod na vhodné nástavbové studium
prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
volbu vhodného pracovního zařazení

V rámci KA04 vznikne Krajské centrum kariérového poradenství v odborném
vzdělávání (KCKPOV), které budou zastřešovat jednotlivá pracoviště PPP a SPC
Olomouckého kraje (Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk, Jeseník). Odbornou
podporu kariérovým poradcům zapojených středních škol budou poskytovat
karieroví konzultanti jednotlivých PPP a SPC. V každém regionu byly zvoleny 3-4
školy, jejichž karieroví poradci budou spolupracovat s příslušným karierovým
konzultantem v regionální pobočce PPP a SPC OK.
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V čele centra bude stát Vedoucí aktivit KCKPOV, jemu budu podřízeni
Koordinátoři aktivit v terénu KCKPOV (4x).
Spolupráce Koordinátorů aktivit v terénu KCKPOV a kariérových poradců v
jednotlivých zapojených středních škol bude spočívat:
•
•

•
•

v konzultacích, metodické podpoře a společném efektivním řešení konkrétních
případů žáků a možnost diagnostiky konkrétního žáka
v řešení krizových situací, kdy hrozí předčasný odchod žáka ze vzdělávání –
koordinace s KA03 „Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání“ a
Krajským centrem prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
v odborné podpoře formou společných workshopů a seminářů na výše
vyjmenovaná témata (ad1 až ad4)
v propojení aktivit s IPS úřadu práce, které poskytuje aktuální informace o
středních a vyšších odborných školách, včetně studijních a učebních oborů
v regionu i celé ČR a dále možnostech uplatnění absolventů jednotlivých
oborů v praxi.

Zveřejnění obsahu a výsledků práce KCKPOV bude prezentováno na webovém
portálu www.ikap.cz projektu IKAPOK II. Portál bude navazovat na stávající portál
projektu IKAP OK I a bude i nadále sloužit pro shromažďování a přenos informací,
jako centrální komunikační platforma a úložiště veškerých dokumentů projektů
IKAPOK II a RPVOK.
KA06 Kariérové poradenství projektu IKAPOK II, KA04 Kariérové poradenství
v odborném vzdělávání projektu RPVOK a KA03 Prevence předčasných
odchodů ze vzdělávání projektu RPVOK se navzájem doplňují a jejich témata
jsou provázaná. Předčasné odchody ze základní, střední i střední odborné školy mají
svůj specifický průběh, který probíhá v několika fázích. Na začátku často stojí
nevhodná volba oboru a ta může přes rostoucí obtíže při studiu vést až k odchodu ze
střední školy, případně i registraci mladistvého nezaměstnaného na úřadě práce. V
některých případech může předčasné ukončení studia vyústit v úplný odchod žáka
ze vzdělávání. Existuje ovšem celá řada možností, jak tento problém vyřešit. Jako
řešení se nabízí např. okamžitý přechod na jiný obor nebo školu, pozdější návrat do
vzdělávání, doplnění kvalifikace prostřednictvím absolvování kurzů vedoucích k
profesní kvalifikaci aj. Během realizace projektu RPVOK bude tedy docházet ke
společnému setkávání členů KCPPO a KCKPOV a také ke spolupráci KCPPO
s Krajský centrem kariérového poradenství projektu IKAPOK II (bude se jednat o
spolupráci na úrovni ZŠ).
Na počátku KA04 budou realizovány 3 semináře (po 6 hodinách) pro karierové
poradce, které povedou vybraní Koordinátoři aktivit v terénu KCKPOV. Semináře
budou zaměřeny na tato témata:
I.

Rozvoj sebepoznání a kompetencí žáků
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•

II.

III.

IV.

Motivace k přemýšlení o otázkách svého budoucího života a
sebepoznání
• Orientace ve světě práce
• Schopnost vyhledávání informací a jejich hodnocení
Komunikace
• s rodiči a poradenství pro rodiče
• s dalšími poradenskými subjekty
• propagace služeb karierového poradenství ve škol
Psychologické služby
• orientace v možnostech psychodiagnostiky studijních a profesních
předpokladů
• poradenství pro žáky se specifickými poruchami učení
Základy intervence spojené s rizikem předčasného odhodu se vzdělání
• při studijním selhávání (okruhy: demotivace, nízké sebehodnocení,
nedostatečné nadání, poruchy učení a chování, rodinné a sociální
zázemí, ekonomické podmínky)

Díky spolupráci projektů IKAPOK II a RPVOK se kariérový poradci budou moci
účastnit vzdělávacího programu pro kariérové poradce projektu IKAPOK II (KA
06 Kariérové poradenství). Vzdělávací program sestává ze tří samostatných bloků a
je zaměřený na rozvoj soft a hard skillls (např. efektivní komunikace s žáky, rodiči a
kolegy, metody vyjednávání, identifikace schopností, dovedností a vzdělávacích a
rozvojových potřeb jedince s využitím základní kariérové diagnostiky, career
management), školení pro práci v PC programu, zaměřeném na diagnostické metody
efektivního kariérového poradenství na školách, mentoring či problematiku nadaných
dětí.
Kariéroví poradci projektu RPVOK se také mohou účastnit pravidelných setkání KP
projektu IKAPOK II (vždy 1x za 5 měsíců). Cílem této schůzky bude výměna
teoretických znalostí i praktických dovedností z dosavadní práce s žáky, uvádění
zajímavých příkladů z praxe, sdílení zkušeností apod. Schůzky se dále budou
účastnit zástupci vytipovaných firem daného regionu, které budou informovat o
potřebách trhu práce a dle výběru firem budou pozváni také zástupci SŠ daného
regionu, kteří budou referovat o možnostech studia na škole.
KP na SŠ bude realizovat kariérové poradenství pro žáky na své škole. S
vytipovanými žáky uskuteční minimálně 2 individuální schůzky za měsíc. Pro svou
práci bude využívat tablet s nainstalovaným PC programem (diagnostický nástroj na
kariérové vzdělávání).
Tým KCKPOV se také zúčastní závěrečné konference pořádané v rámci KA06
projektu IKAPOK II. Na konferenci se zhodnotí průběh projektu a činnost center obou
projektů (KCKPOV a Krajského centra kariérového poradenství projektu IKAPOK II),
přínosy jejich činnosti pro KP, žáky, rodiče i další zúčastněné, možnosti jeho dalšího
rozvoje do budoucna, analýza počátečního a koncového stavu, zpětné vazby od
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zúčastněných aj. Konference se budou moci zúčastnit i spolupracující firmy a další
subjekty.
V průběhu KA04 – nejméně 2x měsíčně proběhne konzultace karierového
poradce s příslušným karierovým konzultantem (telefonická, osobní v PPP nebo
ve škole). Ta bude sloužit k předání informací o aktuálních událostech, řešení
konkrétních případů, domluvení případné schůzky, intervence nebo diagnostiky
(informace o výstupech a volba dalších strategií při práci s klienty).
Aktivita KA04 je úzce provázána s činností Informačního a poradenského střediska
pro volbu a změnu povolání ÚP Olomouckého kraje. Toto středisko se podílí na
realizaci národního individuálního projektu Podpora informačních a poradenských
středisek Úřadu práce ČR (PIPS), reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218. Doba
realizace projektu je 1. 1. 2017 – 31. 12. 2022. Cílem projektu je zvýšení
komplexnosti a kvality služeb poskytovaných Informačními a poradenskými středisky,
což ve výsledku povede k aktivnímu působení střediska jako nástroje prevence
nezaměstnanosti ve spádové oblasti. Na počátku realizace bude nastaven základní
způsob spolupráce KCPPO a IPS ÚP, která průběžně dle potřeby bude rozšiřována.
Na konci projektu bude součinnost vyhodnocena.
Na závěr KA04 se uskuteční workshop, jehož se budou účastnit zapojení karieroví
poradci a karieroví konzultanti. Na workshopu budou vyhodnoceny výstupy
z realizace celé aktivity, prodiskutovány přínosy KA04 pro obě zúčastněné skupiny a
návrhy na zlepšení do budoucna, sdílení zkušeností apod. a společně bude
sestavena osnova pro tvorbu elektronické metodické příručky.
Závěrečným výstupem bude metodická příručka v elektronické podobě pro
karierové poradce a ředitele škol, shrnující zkušenosti, osvědčené postupy a efektivní
řešení situací v průběhu realizace popsané aktivity, kterou využijí při své další práci
s žáky.
Porady realizačního týmu KA04 a porady vedoucích jednotlivých KA se budou konat
cca 1x za měsíc (v případě potřeby častěji). Z porad bude pořizován zápis.
Výstup aktivity:
Kód indikátoru
5 49 01

Název
Počet regionálních systémů

Plánovaná hodnota
1

Regionální systém podpory kariérového poradenství v odborném vzdělávání
5 08 10
Počet organizací, které byly 20
ovlivněny
systémovou
intervencí
Zapojené střední školy
Viz Příloha KA04_ Seznam středních škol

RPVOK
Související náklady:
Osobní náklady: Vedoucí aktivit KCKPOV 1x, Koordinátor aktivit v terénu KCKPOV
4x, Kariérový poradce na SŠ 20x
Náklady na služby: organizace školení
Přílohy KA04:
Příloha KA04_Seznam středních škol
Příloha KA04_Model KCKPOV
Příloha KA04_Harmonogram podaktivit
Příloha KA01_Náplně práce RPVOK
Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF_ŽADATEL

