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Soustředíme se na největší kapitál tohoto 
kraje



Moravskoslezský pakt zaměstnanosti vznikl, 
aby pomáhal lidem najít své místo v kraji

Služby MS Paktu

Služby pro veřejnost Služby pro školy Služby pro firmy

Vytváříme 
regionální politiku 

zaměstnanosti

A. Data a analýzy

B. Volba kariéry

C. Spolupráce škol a firem



Sdílíme základní obavy regionu

➢ odchody mladých lidí, 

➢ stárnutí populace, 

➢ nedostatek zájmu o řemeslné obory

❖ a strach o klíčová odvětví, 

která tento region utvářela



Na straně lidí v transformujícím se regionu

Poradenské služby pro zaměstnance a obyvatele kraje

Masivní podpora vzdělávání zaměstnanců

Intenzivní spolupráce podniků a veřejné správy na úrovni regionu, státu a EU

TRAUTOM-Kompetence pro 21. století



www.mspakt.cz

Zcela zásadní pozornost ale věnujeme 
mladým lidem, žákům a studentům … 

a jejich školám



Proč je to potřeba?





Poradenství pro žáky

Vzdělávání pedagogů a kariérových poradců

Exkurze pro žáky a pedagogy základních škol

Online nástroje a pomůcky pro kariérové 
poradenství

Online veletrh středních škol

Stáže ve firmách pro žáky a pedagogy středních 
odborných škol

Odborné vzdělávání a příprava pro učňovské obory

Služby kariérového poradenství pro školy



Zajištění exkurzí ve firmách

Ukázat žákům reálnou paletu 
příležitostí povolání v regionu a 
podnítit jejich zájem o další studium

Související metodická podpora

✓ 450 exkurzí celkem – 75 / okres 
– 15 / školní rok / okres

Exkurze pro ZŠ

„Díky vám se nám konečně podařilo dostat 

k nejmladší cílové skupině, se kterou jsme 

doteď neuměli pracovat.“



"Cesta k zaměstnání"

V rámci aplikace se žáci seznámí s tvorbou 
životopisu, hledáním zaměstnání na pracovním 
portále, výběrovým řízením, podpisem pracovní 

smlouvy a základy pracovního práva.

www.cestakzamestnani.cz

Online nástroje
"Můj život po škole"

Webová aplikace, která poskytuje přehledné 
informace o jednotlivých povoláních a 

seznamuje s životními náklady.

www.mujzivotposkole.cz



www.mspakt.cz

Kariérové poradenství je prostor 
pro spolupráci kraje a obce

Role obcí je v rozvoji 

kariérového poradenství 

na základních školách 

nezastupitelná

A zde můžeme také 

nabídnout všestrannou 

podporu a pomoc



Strategie rozvoje MSK 2019-2027 (cíl 2.3.)

Toto je cíl, který můžou  MS kraj  a obce v regionu sdílet. Kraj zřizuje střední 
školy, obce zřizují základní školy

Kraj jde v tomto příkladem a podporuje masivně rozvoj kariérového 
poradenství na svých středních školách, ale pomáhá i školám základním
(Projekty OKAP I-III)

Rozvoj kariérové poradenství je strategický cíl 
Moravskoslezského kraje

„Lepší využití osobního potenciálu a odpovídající 

pracovní uplatnění obyvatel“

www.mspakt.cz



172 
hodin přímé metodické podpory 
poradců  

60
hodin přímé práce s žáky pokrytých nástroji

> 2 000
zapojených žáků, se kterými poradci 
pracují individuálně(portfolia)

40/42
zapojených škol/ 
poradců

> 4 000
žáků zapojených ve skupinových 
aktivitách

KARIPO Ostrava
BÝT CENTREM PRVOTŘÍDNÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ !!!





➢ Jednoduchý nástroj 

k sebehodnocení kompetencí pro 

řízení kariéry (sebepoznání, 

zjišťování informací o trhu práce, 

sebeprezentace, plánování a 

rozhodování)

➢ Pro práci s novými žáky nebo vás 

zajímá, jak se vám dosavadní práce 

se třídou dařila, zmapujte si terén

Jak na tom jsme?



Spolupracujeme v různých obcích 
napříč regionem



www.mspakt.cz

Kariérové poradenství je prostor 
pro spolupráci kraje a obce

Role obcí je v rozvoji 

kariérového poradenství 

nezastupitelná

A zde můžeme také 

nabídnout všestrannou 

podporu a pomoc



www.mspakt.cz

Děkuji Vám za pozornost a těším se na 
spolupráci.

Martin Navrátil
725 736 355

mnavratil@mspakt.cz

mailto:mnavratil@mspakt.cz

