
VZDĚLÁVÁNÍ 4.0 V PK
NABÍDKA SPOLUPRÁCE

Náš tým Vám a Vaší škole může pomoci v následujících 
 oblastech a nabídnout tyto aktivity:

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ (KP)

Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji: 1/2021 - 11/2023
Klíčová aktivita 04: Podpora rovných příležitostí 
ve vzdělávání, kariérového poradenství, celoživotního
učení a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

evaluace standardu kvality
kariérového poradenství

3x konference dobré praxe KP
3x konference dobré praxe RP

vzdělávací program
 pro kariérové poradce

PROJEKT V ČÍSLECH:

40 škol

6x

45 osob

10 škol

zavedení nástroje pro prevenci
předčasných odchodů

27x

15 seminářů v oblasti RP
12 setkání platformy RP

600h supervizí
1400h intervencí

2000

vzdělávání kariérových poradců
evaluace poskytovaného KP na škole
podpora při zavádění standardu kvality KP
podpora při zavádění portfolií
konference dobré praxe kariérového poradenství

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ (RP)
platforma rovných příležitostí - odborná setkávání
pomoc se zlepšením fungování školního poradenského
pracoviště
konference dobré praxe rovných příležitostí
vzdělávací semináře v oblasti RP 

PREVENCE PŘEDČASNÝCH ODCHODŮ (PPO)
podpora při zavádění nástroje pro prevenci
předčasných odchodů ze vzdělávání
snížení počtu předčasných odchodů

STÍNOVÁNÍ -  SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM
reflexe spolupráce školy se zaměstnavateli, hledání
možných zlepšení
zprostředkování jednodenních stáží žáků ve firmách
metodická podpora při reflexích praxí a stáží

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
podpora školy při rozšiřování nabídky dalšího
vzdělávání
profesní kvalifikace

EXTERNÍ PODPORA ŠKOL
zprostředkování kontaktů na odborníky, služby
supervize pro pedagogy, pedagogické sbory
vzdělávací semináře

Jaké kroky v jednotlivých tématech můžete podniknout,
najdete na dalších stránkách.



KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Klíčové téma,  které vnímáme v širším slova smyslu 
jako cestu k naplnění potenciálu každého žáka. 
Vědomé naplňování školní koncepce kariérového poradenství 
může velkou měrou pomoci žákům uvědomit si a cíleně během
středoškolského studia rozvíjet kompetence nutné pro hladký a úspěšný
vstup na trh práce.

JAK KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ VE ŠKOLE ROZVÍJET? 

Využít Standard kvality kariérového poradenství jako nástroj, který
mapuje všechny aspekty, které mají vliv na kvalitu kariérového
poradenství a kariérového vzdělávání ve škole. Dokument je k dispozici
na stránkách projektu (http://www.infokariera.cz/v40-karierove-
poradenstvi). 

Vzdělávací program pro kariérové poradce je otevřený zájemcům z řad
pedagogů, kteří hledají know-how, inspiraci, kontakty i oporu k tomu,
aby se mohli systematicky a komplexně ve spolupráci s kolegy ve škole
věnovat kariérovému poradenství. 

     Můžete nás také kontaktovat pro metodickou podporu práce 
     se standardem. 

     Přihlašování na 3. běh 80-ti hodinového kurzu, který začíná v lednu 
     2023 na e-mailu: marikova@infokariera.cz.

KONTAKTY:

Michal Parlásek
e-mail :  parlasek@infokariera.cz 
tel . :  734 311 901

Jan Brabec
e-mail :  brabec@infokariera.cz 
tel . :  731 410 130

Systematická spolupráce se základními školami (konzultace, besedy,
kroužky, kurzy, DOD a další)
Podpora zájmu žáků o budoucí profesi (besedy s absolventy, kroužky, ...)
Reflexe praxí žáků- co jsem se naučil, v čem jsem se posunul, atd. práce
s portfolem (viz Portfolia)
Zvyšování přitažlivosti výuky a kariérové vzdělávání, spolupráce s rodiči,
spolupráce s dalšími SOU, SŠ...

Tyto a další kroky jsou podrobně popsány v metodice Důvod dokončit (viz
Prevence předčasných odchodů)

DÍLČÍ KROKY: 

http://www.infokariera.cz/v40-karierove-poradenstvi
http://www.infokariera.cz/portfolia
http://www.infokariera.cz/prevence-predcasnych-odchodu


Věříme, že každý člověk má potenciál, který stojí za to rozvíjet 
tak, aby byl šťastný, sebevědomý a plně sám sebou a mohl tak 
být aktivním a zodpovědným občanem, připraveným fungovat 
v současné měnící se společnosti. Rovné příležitosti vnímáme jako 
podmínky ve vzdělávání, které umožní růst všech - žáků i pedagogů 
s ohledem na životní cestu, kterou se chtějí vydat.

Prostředek, jak tohoto cíle dosáhnout, vnímáme ve funkčním školním
poradenském pracovišti (ŠPP). 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

JAK VYTVOŘIT FUNKČNÍ ŠPP? 

Seznámit se s legislativou (vyhláška 72/2005 Sb. o poskytování poradenských
služeb ve kolách a školských poradenských zařízeních).
Vytvořit si vizi, která zohledňuje specifika školy a potřeby žáků a pedagogů.
Sestavit tým s ohledem na zkušenost a osobnostní nastavení jednotlivých
členů ŠPP, schopnost spolupracovat s kolegy/němi a komunikovat se žáky,
zákonnými zástupci a dalšími institucemi.
Vytvořit podmínky pro kvalitní práci týmu ŠPP:

1.

2.
3.

4.
rozdělení kompetencí ,  
zaj ištění prostoru pro poradenství ,  
podpoření v dalším vzdělávání ,  
předcházet syndromu vyhoření (např.  intervize,  supervize,
mentoring)
finanční zaj ištění jednotl ivých pozic i  konkrétních aktivit) .

   5. Sledovat naplňování vize a stanovovat další postup s členy ŠPP.

KONTAKT:

Michaela Svobodová
e-mail :  svobodova@infokariera.cz 
tel . :  778 728 251



PREVENCE 
PŘEDČASNÝCH ODCHODŮ

Sestavili jsme metodiku prevence předčasných odchodů Důvod 
dokončit, což je v podstatě jednoduchý nástroj, který se přizpůsobí 
každé jednotlivé škole. Metodika provádí pedagogy procesem hledání
relevantních důvodů odchodů ze školy a identifikací žáků, kteří jsou
předčasným odchodem ohroženi, a navrhuje systém preventivních opatření.
Součástí metodiky je například i návrh polostrukturovaného rozhovoru a
dotazníku pro zjištění příčin odchodu bývalých žáků. 

Nabízíme metodickou podporu a poradenství při zavádění metodiky na
konkrétní škole a její aktualizaci a transformaci na specifika a potřeby školy.

K PREVENCI PŘEDČASNÝCH ODCHODŮ MŮŽE PŘISPĚT:

funkční školní poradenské pracoviště (v týmu je určeno, kdo se zabývá
tématem PPO),
adaptační programy pro 1. ročníky,
zavedení (pravidelných) třídnických hodin,
měření klimatu ve třídách (je dobré využít služeb externích organizací,
například P-Centrum, Pedagogicko-psychologická poradna, …),
zapojení rodičů do aktivit školy,
kariérové poradenství na škole,
spolupráce s institucemi (OSPOD, PPP, Člověk v tísni, …),
propojení s trhem práce a zaměstnavateli v regionu,
individuální přístup k ohroženým žákům,
práce s plány pedagogické podpory a jejich vyhodnocování,
zavedení metodiky Důvod dokončit (jednotlivé kroky viz druhá strana).

KONTAKTY:

Michaela Šimanová 
e-mail :  simanova@infokariera.cz 
tel . :  778 728 249

Markéta Vladařová
e-mail :  vladarova@infokariera.cz 
tel . :  778 728 257

http://www.infokariera.cz/sites/default/files/obsah/stranky/v40-prevence-predcasnych-odchodu-ze-vzdelavani/soubory/metodikaduvoddokoncit.pdf
http://www.infokariera.cz/sites/default/files/obsah/stranky/v40-prevence-predcasnych-odchodu-ze-vzdelavani/soubory/metodikaduvoddokoncit.pdf
http://www.infokariera.cz/sites/default/files/obsah/stranky/v40-prevence-predcasnych-odchodu-ze-vzdelavani/soubory/metodikaduvoddokoncit.pdf
http://www.infokariera.cz/v40-karierove-poradenstvi
mailto:simanova@infokariera.cz
mailto:simanova@infokariera.cz




STÍNOVÁNÍ 

KONTAKTY:

Hana Maříková
e-mail :  marikova@infokariera.cz 
tel . :  778 728 254

Zdeňka Nováková
e-mail :  novakova@infokariera.cz 
tel . :  778 728 252

Jednodenní stáž na pracovišti vybrané profese, o studium jejíhož oboru
má žák zájem 
Den strávený v reálném pracovním prostředí a stínování (v rámci možností
zkoušení) běžných pracovních činností dané profese 
Aktivita, která má své metodické postupy a je zařazena do výuky a 

Vlastní, osobní zkušenost s realitou vybrané profese na českém trhu práce 
Možnost poznat, jak se znalosti a dovednosti nabyté při studiu realizují
v praxi 
Rozšíření obzoru v rámci představ o profesi o další, „měkké“ spektrum
(přenositelné kompetence, firemní kultura, komunikace a vztahy 

Primárně pro žáky středních všeobecně vzdělávacích škol (gymnázia,
lycea), kde chybí užší kontakt se světem práce 
Pro školu je pak aktivita důležitým prvkem ve vazbě na sociální partnery
v procesu vzdělávání na půdorysu škola-firma 

Metodický rozměr čerpá z 3 fází: příprava před stáží – samotná stáž –
reflexe stáže 
Kontakt se stínovaným odborníkem, stejně jako metodické vedení
zajišťuje VP/KP, v rámci projektu Vzdělávání 4.0 ve spolupráci s krajským
kariérovým poradcem a koordinátorem poradenské sítě 
Student je veden k samostatnosti – je ku prospěchu, když se podílí na
hledání vhodné profese a jejího stínovaného zástupce, stáž realizuje
samostatně a vypracovává také reflexi, která se v optimálním případě
stává součástí jeho portfolia  

Oč jde? 

     do kariérového poradenství 

Jaký je smysl a přínos? 

     na pracovišti, time management a organizace práce, potřeba a způsoby  
     průběžného vzdělávání…) 

Pro koho je aktivita určena? 

Jakým způsobem se realizuje? 

(Téma: Spolupráce škol a firem)

mailto:simanova@infokariera.cz
mailto:simanova@infokariera.cz


Portfolio je prostor pro zaznamenání vlastních pokroků, úspěchů a všeho,
co mě podpoří na životní cestě ve stále se měnící společnosti. Nezbytnou
součástí celého procesu tvorby portfolia je sebereflexe, díky které dokážu
pojmenovat svoje kompetence pro řízení vlastní kariéry, tzv. CMS (Career
Management Skills).

Konkrétně to mohou být např. fotky vlastních výrobků, deníky praxe,
životopis, záznamy o volnočasových aktivitách, brigádách, …

umožňuje posuzovat žákovské dovednosti a znalosti komplexně a
dlouhodobě
podporuje zapojení žáků do plánování a hodnocení vlastního učení    
poskytuje příležitost ke vzájemnému sdílení zážitků a úspěchů
napomáhá k vytvoření profilu absolventa a prezentace oboru studia
přispívá k prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání
usnadňuje přechod ze ZŠ na další stupně školy i na pracovní trh

umožňuje sledovat a hodnotit svůj vlastní potenciál, rozvoj a pokrok v čase
zaznamenávat své úspěchy a zkušenosti včetně jejich reflexe
podporuje samostatnost a odpovědnost za výsledky vlastního učení
rozvíjí organizační a rozhodovací dovednosti
zvyšuje sebedůvěru

Co jsou žákovská portfolia? 

Co mohou portfolia obsahovat? 

Jaké mohou mít přínosy? 
   škole

   žákovi

PORTFOLIO

KONTAKTY:

Hana Maříková
e-mail :  marikova@infokariera.cz 
tel . :  778 728 254

http://www.infokariera.cz/sebereflexe
http://www.infokariera.cz/kompetence
mailto:simanova@infokariera.cz


Podporovat zájemce o získání kvalifikací a kompetencí pro uplatnitelnost
na trhu práce
Nabízet doplňkové profesní nebo zájmové kurzy
Rozvíjet spolupráci s firmami v regionu prostřednictvím dalšího vzdělávání 
Zapojit odborníky z firem do výuky pro přenos poznatků z praxe
Pořádat školení na míru požadavkům trhu 
Sledovat trendy a rozvoj oborů
Nabízet odborné jazykové kurzy 
Získávat zájemce o další vzdělávání prostřednictvím sociálních sítí
Aktualizovat stránky školy s nabídkou vzdělávacích aktivit
Propagovat kurzy na školním webu
Sdílet zpětné vazby účastníků vzdělávacích aktivit
Stát se autorizovanou osobou pro zkoušky z profesních kvalifikací
Realizovat zkoušky profesní kvalifikace dle NSK
https://www.narodnikvalifikace.cz/  
Spolupracovat s dalšími sociálními partnery včetně Úřadu práce a ZČU
Každoročně hodnotit rozšíření nabídky dalšího vzdělávání  
Zapojit se do databáze poskytovatelů dalšího vzdělávání

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

KONTAKTY:

Lenka Benešová
e-mail :  benesova@infokariera.cz 
tel . :  778 728 253

Martina Kováříková
e-mail :  kovarikova@infokariera.cz 
tel . :  778 728 256

V rámci perspektivy celoživotního učení představuje další 
vzdělávání způsob, jak se v průběhu života vyrovnávat 
s globálními celospolečenskými změnami v dynamicky 
se měnícím světě s ohledem na budoucí uplatnitelnost na trhu práce.

Co dělat?

https://www.narodnikvalifikace.cz/
mailto:simanova@infokariera.cz
mailto:simanova@infokariera.cz


duševní zdraví žáků; 
podpora žáků s odlišným mateřským jazykem; 
prevence rizikového chování;
žáci se speciálními vzdělávacími potřebami;
žáci nadaní;
poruchy chování;
šikana;
podpora žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí;
užívání návykových látek;
komunikace se žáky s poruchami autistického spektra;
žáci s úzkostí;
transgender a dalších;

EXTERNÍ PODPORA

KONTAKT:

Klára Vyletová
e-mail :  vyletova@infokariera.cz 
tel . :  778 728 250

Nabízíme školám podporu při řešení různorodých témat, 
souvisejících se vzdělávacím procesem, například:

a využití možností, které jsou v Plzeňském kraji dostupné.

Dokážeme zprostředkovat kontakty na odborníky, služby, organizace a další
sociální partnery, kteří mohou školám usnadnit řešení palčivých témat.
Nabízíme uhrazení jednorázové i opakované intervence.

CO KONKRÉTNÍHO OD NÁS MŮŽETE OČEKÁVAT?

Vytvoření databáze kontaktů na jednotlivce či organizace nabízející
podporu školám při řešení různorodých témat a situací;
Zprostředkování supervize pro pedagogický sbor (skupinové i individuální);
Vzdělávací semináře a workshopy pro pedagogy.

mailto:simanova@infokariera.cz
http://www.infokariera.cz/supervize



