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STRUČNÁ ANOTACE PROJEKTU
1. Název projektu:
„KARIÉRA“ – Systém kariérového poradenství v počátečním
vzdělávání v Ústeckém kraji
2. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001
Globální cíle projektu
Obecným cílem projektu je vytvořit systémový rámec pro poskytování kariérového poradenství
žákům v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji.
Specifické cíle projektu:
 Vytvořit regionální fungující kooperující síť relevantních institucí pro podporu systémového
přístupu v poskytování kariérového poradenství v Ústeckém kraji na principu společného
rozhodování
 Analyzovat existující nástroje pro podporu kariérového rozhodování žáků v počátečním
vzdělávání v Ústeckém kraji
 Rozvinout přenos inovací v oblasti kariérového rozhodování ze zahraničí a implementovat
zahraniční „best practices“ do vytvářeného systému kariérového poradenství v Ústeckém
kraji
 Vytvořit speciální poradenské a tréninkové pracoviště pro „praktickou ochutnávku“
nabízených oborů pro žáky v počátečním vzdělávání s krajskou působností a síť
kooperujících dalších poradenských pracovišť v partnerských školách v Ústeckém kraji
 Vytvořit „toolkit“ poradenských programů pro cílovou skupinu žáků v počátečním
vzdělávání pro podporu jejich kariérového rozhodování
 Prakticky ověřit vytvořené poradenské programy
 Validovat nejlepší výstupy a výsledky projektu na základě validační metodologie
 Diseminovat, propagovat, mainstreamingovat výstupu a výsledky projektu
Klíčové aktivity projektu
1. Zahajovací a přípravné aktivity
2. Implementace pracovního programu
3. Řízení a evaluace
4. Diseminace a publicita
5. Mainstreaming na horizontální i vertikální úrovni
6. Audit a závěrečné operace
Obecným cílem projektu je vytvořit systémový rámec pro poskytování kariérového poradenství
žákům v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji. Hlavní aktivity projektu se budou soustřeďovat
na provedení komplexní analýzy existujících nástrojů pro podporu kariérového rozhodování žáků
v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji včetně přenosu inovací ze zahraničí. Další klíčové
aktivity se zaměří na vytvoření speciálního poradenského a tréninkového pracoviště pro
„ochutnávku“ nabízených oborů s krajskou působností, vytvoření sítě kooperujících poradenských
pracovišť, vytvoření regionální struktury spolupracujících relevantních institucí (školská a
vzdělávací zařízení, odborná pracoviště, organizace státní správy a samosprávy) k založení
systémové koordinované péče o cílovou skupinu, vytvoření „toolkitu“ poradenských programů pro
cílovou skupinu a jejich pilotní ověření.
Výstupem těchto aktivit budou nejen pilotně ověřené poradenské programy, fungující poradenská
pracoviště u partnerských organizací, dále poradenské a tréninkové pracoviště s krajskou
působností u předkladatele projektu, ale i nově vytvořené regionální partnerství fungující na
principu společného rozhodování jako základny pro další rozvíjení nastaveného systému
kariérového poradenství v Ústeckém kraji. Důraz bude kladen také na vyhledávání žáků
ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové a
informační činnosti směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací
cesty.
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Zdůvodnění potřebnosti
Z provedené analýzy cílových skupin, která byla provedena předkladatelem projektu je zřejmé, že
celková kvantifikace vhodné cílové skupiny pro vstup do projektu činí 20 019 žáků v počátečním
vzdělávání v Ústeckém kraji. Dobré kariérové rozhodování žáků představuje dobrý základ pro
prevenci nezaměstnanosti a vytváří vhodnou personální kapacitu pro rozvoj zaměstnanosti
v návaznosti na potřeby trhu práce v Ústeckém kraji. Zkušenosti předkladatele projektu dokladují,
že v případě špatného kariérového rozhodnutí jsou rizika získání negativních pracovních návyků a
s nimi spojených patologických jevů velmi vysoká a náklady na jejich odstranění převyšují náklady
na cílené poradenství. Cílovou skupinou projektu budou tvořit žáci v počátečním vzdělávání v
regionech Most, Děčín, Chomutov, Ústí nad Labem a Litoměřice. Celková kvantifikace přímé
cílové skupiny činí 700 žáků v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji, což odpovídá cca 3,5%
k celkovému počtu cílové skupiny v Ústeckém kraji. Veškeré aktivity projektu se budou
uskutečňovat v Ústeckém kraji, projekt bude realizován 24 měsíců, od 1.8.2008 do 31.7.2010.
Cílová skupina
Přímá cílová skupina je tvořena žáky v počátečním vzdělávání v následující regionální či druhové
struktuře. Primární cílová skupina bude tvořena žáky posledních ročníků základních a středních
škol, pro kterou je služba kariérového poradenství nejvíce potřebná. Sekundární cílovou skupinu
budou tvořit odborní poradci - pracovníci škol či pracovníci organizací působící v oblasti
vzdělávání v Ústeckém kraji.
Předkladatel projektu vytvoří rozvojové partnerství 12-ti škol Ústeckého kraje ve složení:
 Střední škola technická, Most – Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace –
předkladatel projektu
 Základní škola Meziboří, J.A.Komenského 340
 Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace
 Střední škola energetická a stavební, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace
 Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895
 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806,
příspěvková organizace
 Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. Most
 Základní škola, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace
 Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice
 Střední škola elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem – Stříbrníky, příspěvková
organizace
 Základní škola Varnsdorf, náměstí E.Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace
 Střední průmyslová škola technická, Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703, příspěvková
organizace
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