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Zápis z jednání pracovní skupiny pro klíčové kompetence 

Minitým KARIPO  

 25. 10. 2019 od 12,30 hod. v Sokolově (kancelář MAS Sokolovsko) 
  

Přítomní členové pracovní skupiny: dle prezenční listiny 

 

Program pracovní skupiny: 

1. Úvod, seznámení s principy práce PS a  náplní jednání 

2. KARIPO na ZŠ z pohledu přítomných 

3. Téma kariérový x výchovný poradce 

4. Potřeby identifikované na krajské úrovni v rámci KAP a srovnání s našimi 

 

Ad   1) Manažerka projektu přivítala přítomné. Novým členům vysvětlila systém práce PS a 

přínosy pro oblast KARIPO a školy v MAP. Všichni přítomní se shodli, že budou v minitýmu 

pokračovat a jsou ochotni se pravidelně scházet a řešit otázky týkající se tématu KARIPO. 

 

Ad 2) Přítomní pak byli vyzváni k diskuzi o tom, jak funguje kariérové poradenství na jejich 

školách a celkově k tématice. V rámci debaty se probíraly způsoby testování žáků, jednoznačně 

nejlepší bylo vyhodnoceno testování COMDI. Úskalím zde je pak vyhodnocování testování, 

které je náročnější na čas a cena testování na 1 žáka. Zde padl návrh na možnost zapojit do 

tohoto zřizovatele, zda by na testování školám, resp. rodičům nepřispěl. 

 

Ad 3) Mgr. Odvody položila kontroverzní dotaz: sloučená funkce kariérového poradce a 

výchovného poradce – ano či ne? Zároveň ozřejmila postoj zastávající dělení těchto funkcí. 

Přítomní zástupci základních škol však byli jednoznačně pro sloučení této funkce. Považují 

znalost prostředí, školy, klimatu a především žáka za plus, naopak si neumí představit průběh 

kariérového poradenství dodávaného externě nebo profesionálním kariérovým poradcem. Za 

primární označili všichni důležitost osobnosti výchovného poradce, za jehož ,,nominaci“ 

odpovídá ředitel školy. Protože se jedná o nosné téma, bude k němu uspořádán kulatý stůl 

napříč územím. 
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Ad 4) Posledním bodem jednání bylo seznámení se s potřebami, které byly identifikovány na 

krajské úrovni, v rámci Krajského akčního plánu. Přítomní nebyli schopni tyto potřeby ze svého 

hlediska prioritizovat, neb prakticky všechny shledaly jako marginální. Sami poradenství 

realizují dle potřeby a považují toto za dostatečné. Samozřejmě by šlo některé vyzdvihnout, 

spíše však jaksi účelově, kdyby se muselo. 

 

 

Další setkání by mělo proběhnout na počátku roku 2020 (únor, březen), v podobě kulatého 

stolu. Konkrétní termín a místo budou upřesněny.  

 

 

 

 

Dne 25. 10. 2019         Zapsala: Mgr. Zuzana Odvody 

 

 


