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Hlavní cíl
a informace o projektu
Hlavním cílem projektu je přispět k rozvoji a zkvalitnění kariérového poradenství pro žáky základních
škol z hůře dopravně dostupných oblastí regionu Most (Braňany, Hora Sv. Kateřiny, Lom a Janov),
a tak zamezit nesprávné volbě jejich profesní kariéry, která může vést k předčasným odchodům
ze systému vzdělávání.
Klíčové aktivity projektu se zaměří na zavedení nových a netradičních aktivit, především
ve spolupráci s aktéry na regionálním trhu práce a trhu vzdělávání, které zlepší dostupnost informací
a kvalitu kariérového poradenství pro cílovou skupinu. V rámci projektu budou vytvořeny nové
interaktivní nástroje a aktivity, které budou pozitivně motivovat žáky ke správné volbě jejich profesní
kariéry a zkvalitní metodickou podporu kariérovým poradcům základních škol. Realizací profesní
diagnostiky, komplexním sledováním a hodnocením vývoje žáka v oblasti kariérového rozhodování
a individuálním poradenstvím získají žáci výraznou podporu při jejich kariérovém rozhodování.
Doba realizace projektu je plánována na 24 měsíců v bude realizován v Ústeckém kraji, v regionu
Most.
Projekt nemá žádného partnera a do implementace pracovního programu budou zařazeny
4 spolupracující základní školy z hůře dopravně dostupných oblastí regionu Most (ZŠ a MŠ Braňany,
ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Litvínov - Janov) na základě Potvrzení
o spolupráci.
„Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky“.

Klíčové aktivity projektu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Komplexní sledování a hodnocení vývoje žáků v oblasti kariérového rozhodování.
Poskytnutí služeb profesní diagnostiky COMDI.
Vytvoření sítě spolupracujících institucí pro zkvalitnění kariérového poradenství na základních školách.
Setkávání cílové skupiny se zástupci spolupracující sítě.
Realizace praktických „ochutnávek“ vzdělávacích programů na středních školách.
Vytvoření interaktivních nástrojů pro podporu kariérového poradenství a realizace Kariérové olympiády žáků.
Vytvoření portfolia a videospotu „Moje profesní volba“ a realizace Veletrhu zvolených oborů.
Realizace individuálního kariérového poradenství.

Cílová skupina
1. Primární cílová skupina
Žáci základních škol - primární cílová skupina bude kvantitativně převládající cílovou skupinou, na kterou
se projektové aktivity zaměří a je tvořena žáky 7., 8. a 9. ročníků, kteří stojí před volbou výběru budoucího
studia a následného profesního uplatnění. Celková kvantifikace přímého zapojení cílové skupiny
do projektových aktivit byla nastavena na 100 žáků ze 4 spolupracujících základních škol z hůře dopravně
dostupných oblastí regionu Most (ZŠ a MŠ Braňany, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ
Litvínov - Janov).
2. Sekundární cílová skupina
Pracovníci škol – výchovní poradci základních škol - sekundární cílovou skupinu projektu budou tvořit
pedagogičtí pracovníci (výchovní poradci) spolupracujících základních škol, kteří budou zapojeni do aktivit
spolupracující sítě institucí pro zkvalitnění služeb kariérového poradenství na základních školách a do nových
forem a metod výuky v oblasti kariérového poradenství, v kvantifikaci 4 osob.

Příjemce finanční podpory
HOPES s.r.o.
se sídlem Báňská 287, 434 01 Most
IČ 287 17 520

Spolupracující organizace
Spolupracující organizace č. 1
Základní škola a Mateřská škola Braňany, příspěvková organizace
se sídlem Sídliště 191, 435 22 Braňany
IČ 709 21 768

Spolupracující organizace č. 2
Základní škola a Mateřská škola Lom, příspěvková organizace
se sídlem Vrchlického 372/30, 435 11 Lom
IČ 708 80 298

Spolupracující organizace č. 3
Základní škola a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny, příspěvková organizace
se sídlem nám. Pionýrů 1, 435 46 Hora Svaté Kateřiny
IČ 708 82 762

Spolupracující organizace č. 4
Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, příspěvková organizace
se sídlem Přátelství 160, 435 42 Litvínov - Janov
IČ 008 32 502

