„MAP II – ORP Orlová“
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482
SWOT ANALÝZA – aktualizace
Pracovní skupina č. 6
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
A ROZVOJ PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A ZÁJMU
a) SWOT analýza kariérového poradenství pro žáky
Silné stránky





samostatný vyučovací předmět „Svět
práce, Volba povolání, Pracovní činnosti“
pro žáky 8. - 9. ročníků, vyučujícím je
výchovný poradce (užší provázanost
předmětu
a
samotné
spolupráce
výchovného poradce a žáků na výběru
školy a povolání)
besedy s náboráři (výchovnými poradci)
z mnoha SŠ a učilišť přímo na/ve škole
návštěvy SŠ a SOU na Dnech
otevřených dveří

Slabé stránky






Příležitosti





chybí učebny dílen (pěstitelství) – některé
školy učebnu nemají nebo je zastaralá
nedostatečná
spolupráce
ze
strany
některých zákonných zástupců s žáky na
úkolech, které se týkají kariérového
poradenství – žáci potřebují jak podporu,
tak zkušenosti i názor vlastních rodičů
nedostatečná kvalifikovanost učitelů
předmětu „Svět práce, Volba povolání,
Pracovní činnosti“
nezájem firem spolupracovat s žáky ZŠ
Hrozby

exkurze ze stran SŠ a zaměstnavatelů

spolupráce s ˇUP na realizaci besed o
výběru – povolání s ohledem na trh
práce
skupinová návštěva 9. ročníků na
burzách škol a společné besedy pro

rodiče a žáky
spolupráce PPP na rozvoji kariérového
poradenství žáků – inkluze



žádné nebo špatné pracovní návyky žáků –
nedostatečný zájem žáků o vlastní
budoucnost, nedostatečná podpora ze
strany rodiny hlavně v oblasti motivace
k převzetí
odpovědnosti
za
vlastní
rozhodnutí a další životní směřování
nezájem žáků o učební obory – technické
obory jsou nepravdivě prezentovány jako
„špinavá“ a málo placená práce
časté přeceňování dovedností žáků – každý
musí mít maturitu
zánik některých učebních oborů

 Nezájem firem spolupracovat s žáky ZŠ – dle zkušeností škol je to především z důvodu
bezpečnosti práce a věku žáků.
 Spolupráce PPP na rozvoji kariérového poradenství žáků – inkluze – přibývá žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami, a proto je nutná spolupráce s poradenskými centry
(možnosti testování, neobvyklé diagnózy, možnosti uplatnění na trhu práce, …).
 Zánik některých učebních oborů – v současné době je poptávka po oborech, které již jsou
minimálně naplňovány či zanikají úplně, a to z důvodu nezájmu žáků o jejich studium.
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b) SWOT analýza kariérového poradenství pro zaměstnance (DVPP)
Silné stránky





vzájemná podpora a spolupráce mezi
učiteli – předávání zkušeností
zpracovaný plán DVPP s vytýčením
priorit na daný školní rok a zájem
některých učitelů i o jiné vzdělávání nad
rámec povinných školení (nové metody
práce, jazykové vzdělávání nad rámec
potřeb úvazku, nové přístupy k řešení
problémů, apod.)
kvalitní poradenská centra škol

Slabé stránky






Příležitosti




široká nabídka vzdělávacích aktivit 
(KVIC,
NIDV,
NUV,
vzdělávací
organizace, neziskové organizace aj.)

možnost žádat o finance na vzdělávání
z externích zdrojů (granty, šablony,
projekty)

využití proškolení celého pedagogického
sboru – tzv. Sborovna – finančně
výhodnější

nedostatek finančních prostředků na pokrytí
všech potřeb DVPP, které nejsou v rámci
projektů či poskytované zdarma (jak na
akce, tak na pokrytí suplovaných hodin)
termíny školení – dopolední hodiny, nutnost
suplování
nedostatek času pro rozvoj z důvodu velké
administrativní zátěže učitelů
malá nabídka DVPP pro výchovné
(kariérové) poradce školy
Hrozby
nezískání financí na pokrytí všech DVPP
potřeb zaměstnanců
chybějící kvalitní kariérní řád a nedostatek
„mladých učitelů pro rozvoj polytechnického
vzdělávání žáků
přehlcení zaměstnanců množstvím aktivit,
administrativou, organizačními činnostmi

 Malá nabídka DVPP pro výchovné (kariérové) poradce školy - jednou z aktivit naší PS je
v roce 2019 uskutečnit společný seminář výchovných (kariérových poradců) základních
a středních škol okresu Karviná. V rámci tohoto semináře bude školení v oblasti
legislativních novinek a předávání zkušeností z jednotlivých škol.
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