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Partneři

projektu
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Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
Prioritní osa:
Oblast podpory:

1. - Počáteční vzdělávání
1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název výzvy - Karlovarský kraj:
1. kolo výzvy pro GP – oblast podpory 1.1
Název prioritního tématu:
Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů
vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet
zaměstnanost, zvyšování významu základního a odborného
vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé
zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem
na inovace a znalostní ekonomiku.
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Žadatel projektu
Bit cz training, s.r.o., Balbínova 22,
Praha 2
 Vzdělávací společnost původem z Rakouska,

v ČR založená v roce 2005.
Zkušenosti žadatele s projekty:
 Najdi si práci na Vysočině (2005 – 2008).
 Návrat do práce na Vysočině (2006 – 2008).
 Návrat do práce na Vysočině II (2008).
 Vzdělávání zaměstnanců MEDIN, a.s. (2006 –
2007).
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Realizace projektu
 Doba realizace projektu: 01.12.2008 – 31.1.2011
 Místo realizace projektu:

Karlovarský kraj
 Realizační tým projektu za bit cz training, s.r.o.:
 Manažer projektu – Mgr. Jiří Pilař
 Lokální poradci:
 pro okres Karlovy Vary – Tamara Brožíková
 pro okres Sokolov – Jaromíra Fajtová
 pro okres Cheb – Bc. Miroslava Gottfriedová
 Projektový asistent – Bc. Barbora Bečvářová
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Partneři projektu
1. Regionální

hospodářská
komora Poohří
Sokolov
2. Republikové
centrum
vzdělávání, s.r.o.
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Cíle projektu
 Podpora rozvoje kariérového poradenství na
základních školách Karlovarského kraje a
zavedení uceleného systému individuální
podpory žáků ZŠ 7. a 8. tříd a poradců pro
volbu povolání.
 Podpora žáků ke zvýšení kompetencí při
výběru vhodného směru středního vzdělávání.
 Podpora výchovných poradců při zvýšení

kompetencí potřebných pro jejich práci s žáky .
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Výstupy projektu
Kvantifikovatelné výstup projektu:
 23 úplných základních škol spolupracujících v projektu.
 1800 žáků 7. a 8. tříd, kteří budou zapojeni do aktivit

projektu.
 Vytvoření standardu kariérového poradenství I. stupně.
Kvalitativní výstup projektu:
 Zvolený směr středního vzdělávání u žáků zapojených do
projektu odpovídá jejich motivaci, schopnostem a
požadavkům trhu práce.
 Poradci pro volbu povolání mají dostatečné množství
informací a kompetencí k vlastní podpoře žáků ke správné
volbě středního vzdělávání.
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Důvody zapojení partnera do projektu –
RHK Poohří Sokolov
 Vytipování a výběr vhodných podnikatelských








subjektů.
Oslovení a vytvoření databáze 600 subjektů
vhodných pro zapojení do projektu (získání firem ke
spolupráci ve počtu 10% = 60 firem).
Sledování informací o trhu práce.
Doplňování informací o trhu práce.
Organizování odborných exkurzí a návštěv žáků a
výchovných poradců ve formách.
Koordinace prezentace a mediální propagace
řemesel a profesí, koordinace mezi ZŠ, výchovnými
poradci a firmami.
Konzultace pro rodiče a žáky na kontaktním místě v
Sokolově včetně předávání informačních materiálů.
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Důvody zapojení partnera do projektu –
RCV, s.r.o.
 Tvorba, údržba a aktualizace informačního

systému.
 Zodpovědnost za systém profesní
diagnostiky COMDI – školení, podpora
výchovných poradců, vyhodnocení výsledků
a interpretace.
 Spolupráce na tvorbě metodických a
propagačních materiálů.
 Účast na setkáních výchovných poradců a
zástupců škol.
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Zdůvodnění potřebnosti projektu
 70% žáků po ukončení středního vzdělání
opouští vybranou profesi hned, nebo v
horizontu několika let.
 Dochází k restrukturalizaci potřeb trhu práce.
 Nespokojenost s kvalitou pracovní síly a tlak

na trhu práce v exponovaných oborech.
 Nedostatek pracovních sil v některých
profesích (zejména technicky orientovaných).
 Potřeba sladit výstupy vzdělávací soustavy s
potřebami trhu práce a potenciálem rozvoje
průmyslu v regionu.
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Zdůvodnění potřebnosti projektu
 Potřeba zajištění využívání

informačního systému uplatnění
absolventů škol na trhu práce,
podporovat spolupráci škol s ÚP a se
zaměstnavateli.
 Podpora kariérového poradenství s
návazností na potřeby trhu práce.
 Sledování trendu poptávky po
profesích.
 Snížení poměru špatné volby v době
rozhodování o budoucím oboru.
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Cílové skupiny
1.Žáci 7. a 8. tříd základních

škol v Karlovarském kraji.
2.Výchovní poradci na
školách.
3. (Podnikatelské subjekty v

Karlovarském kraji.)
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Přínos projektu pro cílové skupiny
1. Žáci 7. a 8. tříd základních škol v
Karlovarském kraji:

 Zvýšení kompetence žáků pro

volbu středního vzdělávání.
 Účast na aktivitách projektu.
 Výběr oboru žáka dle schopností,
dovedností a motivace.
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Přínos projektu pro cílové skupiny
2. Výchovní poradci na školách:






Zvýšení kompetencí poradců pro volbu povolání
– dostupnost informací o dovednostech žáků.
Jistota při poskytování kariérového poradenství.
Motivace pro další vzdělávání a zdokonalování.
Zlepšení image kariérového poradenství na
školách.
Vznik standardu metodiky pro kariérové
poradenství.
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Přínos projektu pro cílové skupiny
3. (Podnikatelské subjekty v Karlovarském

kraji):
Propojení podnikatelského sektoru se
základním školstvím.
 Možnost ovlivnit směr středního vzdělávání v
KK.
 Možnost ovlivnit trh práce - kvalifikovaní
odborníci v chybějících technických oborech.
 Udržení odborníků v Karlovarském kraji.
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Klíčové aktivity projektu
1. Akvizice základních škol, žáků a výchovných poradců.
2. Tvorba standardu kariérového poradenství I. Stupně.
3. Informační systém.

4. Podpora výchovných poradců.
5. Kariérové poradenství – pracovní diagnostika COMDI.
6. Kariérové poradenství – Interpretace výsledků pracovní

diagnostiky, doporučení volby oboru.
7. Kariérové poradenství – motivační program pro žáky.
8. Kariérové poradenství – podpora žáků (zákonných
zástupců) dle jejich individuálních potřeb.
9. Zprostředkování kontaktu se světem práce.
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Udržitelnost projektu
 Vzdělávání výchovných poradců – s

následným udržením a předáváním
dovedností, získaných v projektu.
 Získání podpory významných subjektů
Karlovarského kraje – KK, RHK Poohří,
významní zaměstnavatelé apod..
 Předpoklad navazujících projektů.
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Závěr
 Informace o realizaci projektu budou
průběžně uveřejňovány na adrese:

http://spravnavolba.rcv.cz/
Děkuji za pozornost:

Mgr. Jiří Pilař
vedoucí regionální pobočky Karlovy Vary
bit cz training, s.r.o.
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Kontakt
Manažer projektu:
Mgr. Jiří Pilař, vedoucí regionální pobočky

bit cz training, s. r. o., Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary
606 942 590,
jiri.pilar@bitcz.cz
Lokální poradci:
Tamara Brožíková:
774 373 697,
tamara.brozikova@bitcz.cz
Jaromíra Fajtová:
774 373 698,
jaromira.fajtova@bitcz.cz
Bc. Miroslava Gottfriedová:
774 373 699
miroslava.gottfriedova@bitcz.cz
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