
 

 

 
 

Tisková zpráva 

4. 10. 2019, Praha 

 
Národní ceny kariérového poradenství 2019 

Jedenáctý ročník konference Národní cena kariérového poradenství proběhl 3. října v Praze a součástí 

programu bylo vyhlášení výsledků soutěže. Pořadatel soutěže a konference Dům zahraniční spolupráce – 

Centrum Euroguidance obdržel a vyhodnotil 25 příspěvků od poskytovatelů služeb kariérového poradenství. 

Rádi bychom Vám nyní představili výherce! 

 

Letošní držitelé hlavních cen jsou: 

• Lucie Václavková za kreativní využití moderních technologií v kariérovém poradenství 

• Inventa za podporu studentů ve výjezdech do zahraničí 

• EKS, z.s. za přínos ke vzdělávání poradců v ČR 

• Vysoká škola ekonomická v Praze za rozvoj career management skills studentů 

• Statutární město Liberec a Educa Quality, z.s. za metodiku práce kariérového poradce na základní 

škole 

• OA a VOŠ Příbram za regionální a evropskou dimenzi kariérového poradenství na střední škole 

 

Držitelé zvláštních ocenění jsou: 

• Eliška Pilátová, Gymnázium Benešov za kvalitní práci školního kariérového poradce 

• Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky za kariérové 

poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

• ZŠ Londýnská za dlouhodobou kvalitu kariérového vzdělávání žáků 

• A BASTA! z.s. za osobnostní rozvoj mladých lidí v prostředí mezinárodních projektů 

 

Cenu publika letos obdržela Inventa.  

 

Na konferenci byly představeny příklady dobré praxe z Národních cen kariérového poradenství i ze Slovenska: 

Univerzitné poradenské centrum v Košiciach.  

Prezentace výherců a fotky z konference najdete zde. 

Výstupy z konference, popisy oceněných příspěvků a přehled všech přihlášených příspěvků do soutěže bude 

možné najít v českém i anglickém sborníku na webových stránkách www.euroguidance.cz. 

https://drive.google.com/drive/folders/1zN_QeU7jgy9E-5qcMatmRiYOsOrAG6qp?usp=sharing


 

 

 

 

Centrum Euroguidance  

Více informací Centrum Euroguidance při Domě zahraniční spolupráce je součástí celoevropské sítě 

podporující poradenství. Síť Euroguidance je součástí programu Erasmus+. Centrum Euroguidance se svými 

aktivitami podporuje rozvoj kariérového poradenství. Organizuje akce, které zviditelňují příklady dobré praxe, 

přináší zahraniční inovativní přístupy a metody pro poradce a přispívá ke sdílení zkušeností napříč Evropou. 

Přehled o aktivitách můžete nalézt na webových stránkách www.euroguidance.cz. 

 

Dům zahraniční spolupráce 

DZS v České republice zajišťuje pestrou škálu aktivit v oblasti mezinárodního vzdělávání, které jsou určeny 

institucím, organizacím, firmám i jednotlivcům. Svou činností výrazně přispívá k rozvoji vzdělávacích aktivit škol, 

podporuje profesní růst učitelů, vzdělavatelů dospělých a pracovníků s mládeží. Studentům, žákům a mladým 

lidem nabízí příležitost rozšířit si vzdělání a získat zkušenosti v zahraničí. Po celém světě propaguje možnosti 

studia na univerzitách v České republice. Vysílá učitele a lektory češtiny do zahraničí, a šíří tak naše kulturní 

dědictví ve světě. Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz 

 

Pro více informací prosím kontaktujte:  
Lucie Durcová  
Vedoucí informačního a komunikačního oddělení  
tel: +420 733 125 972, e-mail: lucie.durcova@dzs.cz 

http://www.dzs.cz/

