
Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (2022, číslo 21) www.euroguidance.sk/casopiskp  

 

43 

 

MAS ŠTERNBERSKO O.P.S. ZÍSKALA ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ 
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2021 ZA AKTIVITY V OBLASTI KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ 
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Kdo vlastně jsme a čím se zabýváme? 

Místní akční skupina (MAS) pochází 

z anglického Local Action Group. Původ slova 

vede k jeho mezinárodnímu významu, 

momentálně se s MAS setkáme skoro ve všech 

zemích Evropské unie. MAS je stále ještě 

poměrně nový typ trojstranné vzájemné 

spolupráce veřejné správy (obcí), podnikatelské sféry (zejména živnostníci a zemědělci) a 

neziskového sektoru (spolky, hasiči, …) v území, kde jsou sídla s méně než 25 000 obyvateli, 

tedy v území, pro které EU používá společný výraz venkov.   

Za co konkrétně jsme získali zvláštní uznání v soutěži Národní cena kariérového 

poradenství 2021? 

Zvláštní uznání v soutěži Národní cena kariérového 

poradenství 2021 jsme získali za jednu z aktivit MAS 

Šternbersko o.p.s. s názvem “Kariérové poradenství”. Cílem 

této aktivity je zvýšení informovanosti v oblasti kariérového 

poradenství a poskytování poradenství v oblasti  

kariérového poradenství zdarma pro děti/žáky a rodiče 

dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit 

Šternberska a Moravskoberounska. V rámci aktivity se 

snažíme realizovat motivační aktivity pro žáky ve výběru vhodného povolání se zohledněním 

možností uplatnění na trhu práce.  

Pro žáky ze znevýhodněného prostředí je potřeba nad rámec činnosti, která spadá do 

výchovného poradenství, cíleně organizovat aktivity směřující k vhodné volbě povolání, 

dokončení zvoleného oboru, vstupu na trh práce a setrvání v pracovní aktivitě.  

Každým rokem pro všechny základní školy ve Šternberku a 

Moravském Berouně (ZŠ Dr. Hrubého Šternberk, ZŠ 

Svatoplukova Šternberk, ZŠ nám. Svobody Šternberk, ZŠ 
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Olomoucká Šternberk a ZŠ Moravský Beroun) pořádáme tzv. Den kariérového poradenství.  

Jedná se o celodenní akci pro žáky 5. – 9. tříd výše uvedených základních škol, kam jsou 

přizvány zajímavé a významné osobnosti, absolventi místních škol, youtubeři, zástupci místních 

firem, regionální producenti a řemeslníci, pracovníci Úřadu 

práce, Charity, zástupci chráněné dílny, dětského domova, 

aktivní rodiče, atd.  

Výše uvedené osobnosti představují žákům i rodičům svůj 

životní příběh, svoji kariéru, profesi, případně svoje 

produkty apod.  

Mimo hlavní program je žákům k dispozici doprovodný program, 

kde probíhají zábavné hry a soutěže, výroba motivačních buttonů, 

autogramiáda známých osobností a youtuberů, dětský raut, 

k dispozici je fotokoutek pro pořízení a odnesení si vzpomínkové 

fotky, atd. 

V průběhu celého dne je program protkán hudebním vystoupením 

známých a oblíbených kapel.  

Cílem celé akce je ukázat žákům, že je jedno, z jakého prostředí 

pochází, že je důležité jít si za svým snem, pracovat na sobě, 

vzdělávat se, protože to má smysl. Samo se nic neudělá, úspěch nepřichází bez předchozí 

snahy a píle, to vše se ve svých prezentacích snaží přiblížit osobnosti z různých profesí.  

V  roce 2022 proběhne Den kariérového poradenství v následujících termínech pro tyto 

základní školy: 

Datum konání akce Místo konání akce Zapojená ZŠ 

2. 5. 2022 Městská kulturní zařízení Šternberk ZŠ Olomoucká, Šternberk 

3. 5. 2022 Městská kulturní zařízení Šternberk ZŠ Svatoplukova, Šternberk 

4. 5. 2022 Městská kulturní zařízení Šternberk ZŠ nám. Svobody, Šternberk 

5. 5. 2022 Městská kulturní zařízení Šternberk ZŠ Dr. Hrubého, Šternberk 

6. 5. 2022 Městská kulturní zařízení Šternberk ZŠ Moravský Beroun 

27. 9. 2022 Městská kulturní zařízení Šternberk ZŠ Svatoplukova, Šternberk 

 

Více informací o aktivitě naleznete na www.mas-sternbersko.cz, či Vám je ráda poskytne Jana 

Lukešová, tel. +420 774 401 559, lukesova@mas-sternbersko.cz. 
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