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Aktivity jsou realizovány v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497, který je spolufinancován z EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020. 

Nabídka služeb Centra kariérového poradenství 

V září 2018 otvíráme v prostorách Zlínského kraje (J. A. Bati 5520, Zlín, 

budova č. 22, kancelář č. 321) Centrum kariérového poradenství 

(dále CKP).   

CKP zajišťuje podpůrné aktivity pro školní kariérové poradce ZŠ a SŠ: 

 akreditované vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti kari-

érového poradenství,  

 individuální konzultace pro kariérové poradce škol a další pedago-

gické pracovníky, 

 tvorbu Metodiky práce školního kariérového poradce, 

 vytvoření informační platformy zaměřené na kariérové poradenství 

(např. databáze škol a školních kariérních poradců). 

Více informací na www.zkola.cz/pedagogove. 

Kontakty:  

Mgr. Bc. Hana Gajdošíková, tel. 731 555 052, 577 043 747 

e-mail: hana.gajdosikova@kr-zlinsky.cz.  

Na uvedených kontaktech je možné si dohodnout termíny individuálních 

konzultací. 

 

Technický jarmark Rožnov pod Radhoštěm 

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje ve spolupráci se Zlínským 

krajem zve na regionální Technické jarmarky, které se budou pořádat 

na podzim letošního roku v 5 městech našeho kraje. 

Akce je určena pro žáky, jejich rodiče a pro kariérové a výchovné po-

radce základních a středních škol.  

Možnost vidět moderní technologie, výrobní program, vybavení pro-

vozů, ale i firemní kulturu a péči o zaměstnance může žákům prakticky 

přiblížit jejich případné budoucí zaměstnání. Seznámení se s konkrét-

ním pracovním prostředím a praktickým životem firmy je významným 

prvkem rozhodovacího procesu při výběru profesní cesty každého žáka. 

První letošní Technický jarmark proběhne v Rožnově pod Radhoštěm 

dne 27. září 2018. 

Více informací: www.khkzk.cz, email: stachova@khkzk.cz 

 

Akreditované vzdělávání školních kariérových poradců 

Pedagogickým pracovníkům, školním kariérovým a výchovným porad-

cům a školním metodikům prevence nabízíme Akreditovaný 

vzdělávací program pro školní kariérové poradce v rozsahu 110 vy-

učovacích hodin (leden 2019 – červen 2020).  

Obsahem vzdělávání jsou přednášky a workshopy na odborná témata 

z oblasti kariérového poradenství (viz. Harmonogram a přihláška 

na portálu Zkola (www.zkola.cz/pedagogove). Úspěšní účastníci pro-

gramu obdrží osvědčení o jeho absolvování.  

Vzdělávací program je pedagogickým pracovníkům poskytován 

zdarma a je hrazen z prostředků projektu. 

Přihlášení: 

- elektronicky na adrese hana.gajdosikova@kr-zlinsky.cz,  

- osobně v Centru kariérového poradenství, 

- osobně na Veletrhu práce a vzdělávání (4.-5. 10. 2018, Kongre-

sové centrum ve Zlíně). 

 

Zapojte se do pedagogických kabinetů 

Ve Zlínském kraji vznikají pedagogické kabinety, místa pro setkávání 

pedagogů základních, středních a vysokých škol působících v oblasti 

školství u nás ve Zlínském kraji.  

V průběhu dvou let si budeme společně vyměňovat zkušenosti, nachá-

zet ve svém okolí příklady dobré praxe, naslouchat odborníkům v dané 

oblasti. Budeme diskutovat o příležitostech v oblasti současného vzdě-

lávacího systému, o pohledech na kvalitu výstupů školství.  

V průběhu záři 2018 proběhnou první setkání pedagogických kabinetů 

pro zájemce z řad učitelů: 

 Českého jazyka – 17. 9. 2018 (SOŠ Luhačovice) 

 Cizích jazyků – 24. 9. 2018 (SPŠ a OA Uherský Brod) 

 Biologie a přírodopisu – 25. 9. 2018 (SOŠ gastronomie a ob-

chodu Zlín) 

 Matematiky – 26. 9. 2018 (FAI, UTB ve Zlíně) 

V měsíci říjnu připravujeme setkání dalších tří platforem pro vyučující 

ICT, fyziky a chemie.   

Více informací naleznete na www.zkola.cz/sofia v sekci Kabinety. 

 

1. 10. 2018 – Pedagogický kabinet ICT (Uherský Brod) 12. 10. 2018 – Technický jarmark (Valašské Meziříčí) 

4.-5. 10. 2018 – Veletrh práce a vzdělávání (Zlín) 19. 10. 2018 – Technický jarmark (Vsetín) 

8. 10. 2018 – Pedagogický kabinet Fyzika (Valašské Meziříčí) říjen 2018 – Pedagogický kabinet Chemie (Slavičín) 

V říjnu připravujeme 

http://www.zkola.cz/pedagogove
mailto:hana.gajdosikova@kr-zlinsky.cz

