
 
 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Kariérové poradenství ve 21. století, která se koná při příležitosti 8. pracovního 

jednání Platformy pro podporu kariérového poradenství a zkvalitňování odborné výuky.  

Jaké jsou trendy kariérového poradenství? Přijďte se inspirovat a diskutovat se svými kolegy nejen ze školního 

prostředí. Akce je určena nejen pro výchovné a kariérové poradce, ale také pro vedení škol, zástupce poraden a 

zaměstnavatele. 

Kariérové poradenství  
ve 21. století 

20. 11. 2019   9:00-15:30h 
Parkhotel Hluboká nad Vltavou, Masarykova 602, Hluboká nad Vltavou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní témata konference: 

Trendy v kariérovém poradenství 
Načerpejte inspiraci a posuňte kariérové poradenství na Vaší škole do 21. století. Získejte nové poznatky a 

vyzvedněte si zdarma publikaci Rámec pro nastavení systému kariérového poradenství na základní škole, 

která Vám pomůže identifikovat riziková místa v oblasti kariérového poradenství a bude Vám dobrým 

průvodcem pro zvýšení kvality kariérového poradenství na škole.  

Svět práce a průmysl 4.0 
Jaký bude trh práce za dvacet let a umíme naše děti na tyto změny připravit? Proč je důležité, aby se 

zaměstnavatelé podíleli na odborné výuce? Jaké profese budeme potřebovat v roce 2030 a naopak které 

profese zaniknou? Přijďte diskutovat o tom, zda je školství připraveno reagovat na měnící se svět práce. 

Svou účast potvrďte prosím nejpozději do 15. 11. 2019 
Účast na konferenci je bezplatná, občerstvení na akci zajištěno 

Více informací o projektu naleznete na stránkách www.impulsprokarieru.cz 
REGISTRACE 
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Program  

08:30 – 09:00  Registrace účastníků 

09:00 – 09:15  Úvodní slovo 

Ing. Hana Šímová – vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ JčK 

Ing. Luděk Keist – ředitel úřadu Jihočeské hospodářské komory 

09:15 – 09:30  Impuls pro kariéru a praxi – aktivity pro školní rok 2019/2020 

Bc. Petr Rejnek, Jihočeská hospodářská komora 

09:30 – 10:00  Rámec pro nastavení systému kariérového poradenství na základní škole 

Mgr. Andrea Csirke, PhDr. Alice Müllerová 

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z.s. 

10:00 – 10:45  Jak zvýšit počet přihlášek na Vaší střední škole o 20% 

Mgr. Karel Komínek, Než zazvoní, s. r. o. 

10:45 – 11:00  Příklad dobré praxe – kariérové poradenství na ZŠ 

Mgr. Vladimíra Slámová, výchovný poradce ZŠ Grünwaldova 

11:00 – 11:20  přestávka na občerstvení 

11:20 – 11:35  Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 

Ing. Dana Feferlová, Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů 

11:35 – 12:05  Spokojený kariérový poradce 

Lenka Němcová, EKS, z. s. 

12:05 – 12:25  Možnosti spolupráce škol a zaměstnavatelů 

 Mgr. Dagmar Švárová, mentorka a lektorka vzdělávání dospělých 

12:25 – 13:10  Svět práce a průmysl 4.0 

Jana Polášek Filová, Ph.D., oddělení Digitalizace a Industrie 4.0 ve ŠKODA AUTO 

13:10 – 14:00  přestávka na oběd 

14:00 – 15:00  volná diskuse, burza kariérových nástrojů a pomůcek * 

 seznam vystavovatelů: 

 REGIO – Výzkumné a rozvojové centrum, z.ú., https://regio-vyzkum.cz/ 

 EKS, z. s., http://www.ekscr.cz/cs 

 Impuls pro kariéru a praxi, https://www.impulsprokarieru.cz/ 

 Salmondo CZ, s.r.o., https://www.salmondo.cz/ 

 b-creative - https://www.b-creative.cz/ 

 PhDr Sylvie Navarová, CETERAS Profi, https://ceteras.cz/ , 
 *Některé pomůcky a publikace bude možné pořídit přímo v místě konání konference 
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