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Asistenční centrum Impuls pro kariéru a praxi rozšiřuje aktivity 
v oblasti digitalizace či podnikavosti 
 

Základní školy se musí připravit na změny rámcového vzdělávacího programu, podle kterého 

musí začít učit od září roku 2023. Pedagogové ale mají obavy, aby se na změny ve  výuce stihli 

proškolit. Asistenční centrum Impuls pro kariéru a praxi při Jhk proto př ipravuje nové aktivity 

v oblasti digitalizace, podnikavosti a kreativity, které mají podpořit nejen pedagogy, ale 

následně i žáky. A to tak, aby budoucí absolventi disponovali potřebnými kompetencemi stále 

se měnícího trhu práce.  

Jihočeská hospodářská komora v rámci Asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi, které 

se mimo jiné dlouhodobě věnuje zvyšování úrovně kariérového poradenství a odborného 

vzdělávání na školách, rozšířila v tomto roce své aktivity i v oblasti digitální gramotnosti, 

podnikavosti a kreativity.  

„Jihočeský kraj nám dal důvěru a tato témata nám v rámci projektu svěřil. Máme jedinečnou 

příležitost přiblížit učitelům kompetence, kterými by měli budoucí absolventi disponovat. 

Připravujeme metodické materiály a workshopy pro učitele ve zmíněných oblastech. Učitelé si 

tyto dovednosti budou moci osvojit a ve spolupráci s odborníky je pak snáze na školách 

implementují,“ říká Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory (Jhk).  

Jednou z aktivit Asistenčního centra bylo také zorganizování setkání Pracovní skupiny 

pro digitalizaci, na kterém se setkali zástupci základních a středních škol a  dalších 

vzdělávacích institucí nejen z Jihočeského kraje. „Z diskuse s ostatními zástupci mimo jiné 

vyplynulo, že některé základní školy mají obavy, jestli budou schopné se připravit na změny 

rámcového vzdělávacího programu (RVP) a na nově zaváděné činnosti mít dostatečně 

proškolené pedagogy,“ připomíná Barbora Sejková, metodička pro digitalizaci v rámci aktivit 

Impulsu pro kariéru a praxi. Dodává, že cílem úprav v RVP je modernizovat obsah vzdělávání 

na školách v digitální oblasti tak, aby odpovídal dynamice a potřebám 21.  století. Základní 

školy mohou podle nového RVP začít učit od 1. 9. 2021, povinně od 1. 9. 2023. 

Ačkoliv většina pedagogů již umí pracovat s  moderními technologiemi, problémem bývá 

využívání těchto nástrojů ve výuce. „Zástupci škol se především obávají nedostatečné kapacity 

vzdělávacích institucí, které by měly učitele základních škol na nové změny proškolit. Naší 

snahou je učitele na tyto změny v oblasti IT připravit a formou workshopů rozvíjet jejich 

digitální kompetence tak, aby je mohli předávat svým žákům.  O vhodné formě podpory 

pro školy jednáme s Národním pedagogickým institutem ČR a dalšími partnery. Zjištěné 

informace využijeme v rozšířené nabídce školení pro učitele na základních i  středních 

školách,“ říká Barbora Sejková. Nabídku workshopů bude tým Asistenčního centra  školám 

zasílat napřímo formou pravidelného newsletteru a zároveň budou všechny informace 

k dispozici na portálu www.impulsprokarieru.cz. 

Na začátku letošního roku proběhl mezi jihočeskými školami průzkum, na jehož základě 

odborný tým identifikoval témata, kterým se Asistenční centrum bude věnovat v rámci  

 

http://www.impulsprokarieru.cz/


 

 

 

 

vzdělávacích workshopů pro učitele. Tyto aktivity by měly nejen podpořit pedagogy a zvýšit 

jejich znalosti z oblasti digitalizace a IT, ale v rámci těchto workshopů si mohou vyzkoušet 

práci s programovatelnými stavebnicemi, které si mohou následně bezplatně vypůjčit 

pro zavádění prvků digitalizace do výuky na své škole.  

Asistenční centrum „Impuls pro kariéru a praxi" vzniklo v rámci realizace projektu  

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III , který je spolufinancován 

Evropskou unií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:  

Ing. Barbora Sejková | metodička pro digitalizaci 

Asistenční centrum Impuls pro kariéru a praxi při Jhk 

Jihočeská hospodářská komora 

e-mail: sejkova@jhk.cz 

tel.: +420 702 268 188 

 

Ing. Dominika Krejčířová | manažerka PR a propagace  

Jihočeská hospodářská komora 

e-mail: krejcirova@jhk.cz 

tel.: +420 601 085 079 

 
 

Jihočeská hospodářská komora 

Jihočeská hospodářská komora je sdružení podnikatelů, které funguje již 20 let. Stěžejní činností Jhk je 

podpora podnikání, a to jak prostřednictvím poskytování služeb členům Jhk, tak i  informačního servisu 

ostatním podnikatelům, včetně podnikatelů začínajících. Ročně Jhk uspořádá 160 vzdělávacích seminářů a 

workshopů, zodpoví přes 2 000 dotazů a vedle řady networkingových akcí nabízí i další specializované 

služby. Jako zástupce podnikatelů vyvíjí Jhk aktivity, které napomáhají souladu nabídky a poptávky na  trhu 

práce. Jhk působí v rámci celého Jihočeského kraje. Své zastoupení má prostřednictvím oblastních kanceláří 

ve všech okresních městech jižních Čech, spolu s  kanceláří v Milevsku a Třeboni.  

 

https://ikap.kraj-jihocesky.cz/cs

