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kraj škola adresa školy

Plzeňský ZŠ a ZŠ speciální 
Rokycany

Čechova 40, 
337 01 Rokycany

Středočeský ZŠ a PŠ Benešov Hodějovského 1654,
256 01 Benešov

Ústecký ZŠ a PŠ Arkádie U Nových lázní 1286/9, 
415 01 Teplice

Liberecký SOŠ Liberec Jablonecká 999, 
460 06 Liberec 6

Jihočeský MŠ, ZŠ a PŠ 
České Budějovice

Štítného 3, 
370 01 České 
Budějovice

Královéhradecký ZŠ, MŠ a PŠ Daneta Nerudova 1180, 
500 02 Hradec Králové

Pardubický SMŠ, ZŠ a SŠ 
Pardubice

Do Nového 1131,
530 03 Pardubice

Olomoucký SŠ, ZŠ a MŠ 
pro SP Olomouc, 
Kosmonautů 4

Kosmonautů 4, 
779 00 Olomouc

Jihomoravský MŠ, ZŠ a PŠ Ibsenka 
Brno

Ibsenova 1,
638 00 Brno

Zlínský SŠ obchodu 
a gastronomie

Univerzitní 3015, 
760 01 Zlín

Moravskoslezský OU a PŠ 
Hlučín

Čs. armády 336/4a,
748 01 Hlučín

Vysočina ZŠ a PŠ 
Velké Meziříčí

Poštovní 1663/3,
594 01 Velké Meziříčí

Partneři projektu

Systémová podpora kariérového poradenství 
a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR

CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016805

Kontakty 
na realizační tým

Cíl projektu:
◼ poskytnout přímou podporu žákům se speciální-

mi vzdělávacími potřebami (SVP) prostřednictvím 
tranzitního programu;

◼ vytvořit centra tranzitní podpory ve 12 krajích ČR 
a sítě tranzitní podpory v 10–12 krajích ČR;

◼ vytvořit soubor metodických materiálů, které zvýší 
kompetence pedagogických pracovníků vzděláva-
jících žáky se SVP;

◼ analyzovat a navrhnout úpravu vybrané části RVP 
praktické školy a následné úpravy školních vzdělá-
vacích programů zapojených škol;

◼ přispět ke zvýšení zaměstnatelnosti žáků se SVP 
opouštějících základní a střední vzdělávání.

Cílová skupina:
◼ žáci se SVP,
◼ pedagogové těchto škol:

– základní školy zřízené 
dle § 16 odst. 9 školského zákona, 

– praktické školy jednoleté 
a dvouleté,

– odborná učiliště 
kategorie E.

Projekt Systémová podpora 
kariérového poradenství 

a tranzitních programů žáků 
se SVP pro ČR 

(CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016805), jehož nositelem 
je Ústav speciálněpedagogických studií 

Pedagogické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci. 

https://karierazp.upol.cz/

◼ prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. 
hlavní řešitel projektu
tel.: 777 809 040, e-mail: jan.michalik@upol.cz

◼ PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph.D.
vedoucí metodička RVP a ŠVP
tel.: 734 144 822, e-mail: pavlina.baslerova@upol.cz

◼ Bc. Veronika Smoláková
vedoucí metodička CTP/STP
tel.: 776 780 403, e-mail: veronika.smolakova@upol.cz

◼ Mgr. Daniela Maštalířová, DiS. 
metodička CTP
tel.: 774 064 661, e-mail: daniela.mastalirova@upol.cz

◼ Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D.
metodik publikačních činností projektu
tel.: 739 479 587, e-mail: jaromir.mastalir@upol.cz

◼ Mgr. Lucie Loutocká
metodik pro práci s CS
tel.: 585 635 341, e-mail: lucie.loutocka@upol.cz

◼ Mgr. Lucie Hrabalíková
odborný pracovník CTP
tel.: 585 635 341, e-mail: lucie.hrabalikova@upol.cz

◼ Mgr. Libuše Stýskalová, Ph.D.
odborný pracovník TP
tel.: 585 635 341, e-mail: libuse.styskalova@upol.cz



Metodika kariérového 
poradenství pro žáky 

se speciálními vzdělávacími 
potřebami

Cíl tranzitního programu:
Usnadnit přechod mezi školním a pracovním pro-
středím žákům/studentům se SVP. Tito žáci si přejí 
po ukončení školy najít práci v běžném zaměstnání 
na otevřeném trhu práce. Prostřednictvím tranzitní-
ho programu si mohou žáci/studenti už během studia 
vyzkoušet svůj pracovní potenciál, získat nové sociální 
a pracovní dovednosti a po ukončení školy být připra-
veni na přijetí do pracovního poměru.

Aktivity tranzitního programu:
a) přímá podpora nejméně 130 žáků se SVP prostřed-

nictvím tranzitního programu a přístupu zaměře-
ného na člověka;

b) vytvoření center tranzitní podpory ve 12 krajích ČR, 
které budou metodicky dále vést spolupracující 
 školy;

c) podpora pedagogických pracovníků v realizaci TP;
d) vytvoření sítě tranzitní podpory v  10–12 krajích, 

v nichž přijmou účast další školské subjekty;
e) vytvoření potřebných dokumentů (roční plán výuky 

s tranzitním programem, ŠVP, individuální plány, 
tranzitní programy, metodiky síťování apod.).

Aktivity směrem k praxím žáků se SVP:
a) najít vhodného zaměstnavatele – dle individuálních 

dovedností a schopností daného žáka se SVP;
b) dojednat se zaměstnavatelem prostor pro trénink 

pracovních a sociálních dovedností daného žáka 
prostřednictvím výkonu praxe v rozsahu 1× týdně 
4 hodiny;

c) podpořit žáka na  pracovišti prostřednictvím 
asistenta (zkušený pracovník, který po dobu praxe 
podporuje žáka/studenta při výkonu činností).

Úkolem projektu je:
◼ navrhnout, ověřit a zapracovat do školních vzdě-

lávacích programů těchto škol principy a postupy 
realizace tranzitního programu. 

Cílem je:
◼ zavést TP do vzdělávací nabídky těchto škol;
◼ usnadnit přechod absolventů škol ze světa školství 

do světa práce;
◼ usnadnit přechod absolventů škol ze světa školství 

do „běžného“ života.

Cíl bude plněn prostřednictvím škol zapojených do sítě 
center tranzitní podpory a bude plně respektovat tříle-
té zkušenosti pedagogů těchto škol s TP.

Tranzitní program

Úkolem projektu je:
◼ zjistit a popsat aktuální stav v poskytování kariéro-

vého poradenství žákům se SVP;
◼ zpracovat metodiku postupu při začleňování tran-

zitního programu pro žáky s těžkým postižením 
do práce kariérového poradce v školství;

◼ podpořit kariérové (výchovné poradce) základních 
a středních škol v kompetencích týkajících se kari-
érového poradenství žáků se zdravotním znevýhod-
něním.

Cílem projektu je: 
◼ zpracovat analýzy týkající se možností pracovního 

uplatnění žáků SVP;
◼ vytvořit Rukověť kariérového poradce pro podporu 

tranzitního programu u žáků s těžkým postižením;
◼ zpracovat metodiky kariérového poradenství pro 

žáky:
– s mentálním postižením;
– s tělesným postižením;
– se zrakovým postižením;
– se sluchovým postižením;
– s poruchou autistického spektra;
– s narušenou komunikační schopností, 

specifi ckou poruchou učení či chování.

Úprava školního vzdělávacího 
programu pro praktické školy 

jednoleté a dvouleté

Návrh revize Rámcového 
vzdělávacího programu 

pro praktické školy jednoleté 
a dvouleté

Úkolem je:
◼ zkvalitnit život jedinců s těžkým postižením pro-

střednictvím individuálního plánování;
◼ zpracovat a předložit MŠMT ČR návrh na revizi 

vzdělávacího programu. 

Cílem je:
◼ využít zkušenosti pedagogů praktických škol pro 

tvorbu návrhu úprav stávajícího vzdělávacího 
programu;

◼ inovovat vzdělávací obsahy v souladu se stávají-
cími poznatky věd a možnostmi žáků;

◼ zavést do vzdělávání žáků praktických škol  TP;
◼ vytvořeným návrhem podpořit pracovní uplat-

nění a kvalitu života absolventů praktických škol.
ZP

MP SP

TP

PAS

NKS a SPUCH


