
 

 

Akční plán NPF prosinec 2014 – červen 2016 

V následujícím období se NPF bude soustředit především na tři hlavní cíle:  

1. Vytvořit dokument, ve kterém budou uvedeny konkrétní kroky a závazky pro 
gestory kariérového poradenství na vládní úrovni (tedy MŠMT a MPSV), které 
umožní zavedení integrovaného systému kariérového poradenství v celoživotní 
perspektivě do praxe.  

2. Podpora vzdělávání kariérových poradců. 
3. Podpora rozvoje CMS (Carreer managment skills) a jeho zakomponování do RVP. 

Ad 1) K realizaci a k přípravě dokumentu o zavedení IS KP je nezbytné učinit následující 
kroky:  

• Návrh na nastavení podmínek spolupráce subjektů služeb kariérového poradenství 
v resortu školství a zaměstnanosti na národní a regionální úrovni  

• Návrh kroků na zajištění dostupnosti služeb kariérového poradenství pro všechny 
občany v každé fázi jejich života 

• Příprava dokumentu bude vycházet z materiálů a informací, které byly získány z výsledků 
a výstupů realizovaných projektů v oblasti kariérového poradenství.  

Ad 2) K realizaci podpory vzdělávání kariérových poradců je nutné následující:   

• Doporučit oblasti dalšího vzdělávání pro kariérové poradce v resortu zaměstnanosti 
(MPSV a GŘ ÚP) a ve školství (počáteční vzdělávání i další vzdělávání) 

• Podpořit vznik a následnou akreditaci vzdělávacích kurzů vycházejících z profesních 
kvalifikací KP v NSK 

• Komunikovat se zástupci vysokých škol o podpoře vzdělávání v oblasti kariérového 
poradenství ve studijních programech vysokých škol 

Ad 3) K podpoře rozvoje CMS a jeho zakomponování do RVP je nezbytné učinit:  

• V rámci pracovní skupiny pro rozvoj CMS vzniklé při NPF vybrat nezbytné CMS, jejichž 
rozvoj bude podporován v RVP ZV 

• Navázat spolupráci s autoritami odpovědnými za revizi RVP ZV pro oblast průřezového 
tématu Člověk a svět práce  

• Vypracovat návrh začlenění CMS do RVP ZV 

NPF se dále zavazuje podporovat činnost tematicky zaměřených pracovních skupin, které 
vznikly nebo vzniknou na jeho platformě – podpora pracovní skupiny pro zavedení principů 
CMS do rámcových vzdělávacích programů, apod.  

Členové NPF se také zavazují k podpoře jednotlivých bodů, které jsou uvedeny v Doporučení 
NPF ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy ČR a ministryni práce a sociálních věcí ČR 
pro dosahování priorit v oblasti vzdělávání a sociální politiky.  




