
Plán práce kariérneho poradcu na školský rok 2019/2020 

Cieľ kariérneho poradenstva 

 Podľa § 131 ods. 6 školského zákona sa vymedzuje cieľ kariérneho poradenstva, ktorým je 

najmä zosúlaďovanie kariérneho vývinu žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi a 

záujmami a potrebami trhu práce. 

 

Cieľová skupina 

Kariérne poradenstvo je určené pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov na stredných školách, 

ktorí sa chystajú spraviť rozhodnutie ohľadom voľby budúceho študijného zamerania, alebo 

sa chystajú vstúpiť na trh práce a nemajú dostatočnú vedomosť  o úrovni vlastných kvalít 

a kompetencií.  

Právna úprava 

Zákon č. 209/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní 

a príprave, ktorý článkom V. mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

prináša o. i. s účinnosťou od 1.9.2019: 

 Podľa §131 ods. 6 školského zákona sa vymedzuje cieľ kariérového poradenstva, 

ktorým je najmä zosúlaďovanie kariérneho vývinu žiaka s jeho individuálnymi 

predpokladmi a záujmami a potrebami trhu práce. 

 Podľa §131 ods. 5 školského zákona sa vymedzujú činnosti kariérového poradenstva 

ako samostatné činnosti v rámci činností psychologického a výchovného poradenstva. 

Ide o diagnostickú činnosť, výchovnú činnosť , poradenskú a informačnú činnosť a 

koordinačnú činnosť. 

 Na základe § 135a ods. 1 a 2 školského zákona sa bude činnosť kariérového 

poradenstva zameriavať v rámci škôl a školských zariadení na výkon výchovnej, 

poradenskej a informačnej činnosti.  

Doporučenia POP MŠ SR  

 Výchovným poradcom a kariérovým poradcom sa odporúča využívať materiály 

zverejnené na http://www.minedu.sk/vychovne-psychologicke-a-

specialnopedagogickeporadenstvo/. 

 Preukázateľne zaznamenávať výsledky monitorovania zameraného na zisťovanie 

hodnotovej orientácie žiakov a prijímať k prípadným negatívnym zisteniam adekvátne 

opatrenia, vrátane kontroly ich plnenia. 

 Výchovným poradcom a kariérovým poradcom  sa odporúča zapojiť sa so žiakmi do 

celoslovenského podujatia v dňoch 5. – 6. novembra na výstavisku Agrokomplex 

Nitra v rámci výstavy Mladý tvorca 2019, Skills Slovakia a Medzinárodného veľtrhu 

http://www.minedu.sk/vychovne-psychologicke-a-specialnopedagogickeporadenstvo/
http://www.minedu.sk/vychovne-psychologicke-a-specialnopedagogickeporadenstvo/


cvičných firiem 2019. Uvedené podujatia tematicky podporujú propagáciu a 

prezentáciu remesiel prostredníctvom inovatívnych ukážok a súťaží praktických 

zručností žiakov, ďalej finančnú gramotnosť a podnikateľské vzdelávanie. 

 Riaditeľom SOŠ:  

- poskytovať kvalifikované poradenstvo žiakom i zákonným zástupcom v oblasti 

profesijnej orientácie a využiť ho ako premyslený účinný nástroj prevencie pred 

možnou nezamestnanosťou absolventov v budúcnosti, podľa možností aj vytvoriť v 

škole samostatnú pozíciu kariérneho poradcu,  

 Systém duálneho vzdelávania  

SOŠ sa odporúča vytvárať partnerstvá so zamestnávateľmi na účely prípravy žiakov 

na budúce povolanie, povolania a odborné činnosti v systéme duálneho vzdelávania v 

súlade so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.  

 

 

November: 

 Plán práce kariérneho  poradcu – vypracovanie pre nový školský rok 2019/2020 

 Informácie pre triednych učiteľov  a žiakov končiacich ročníkov o plánovaných 

aktivitách na stránke školy 
 Informačná tabuľa – nástenka k voľbe povolania, propagačné materiály potenciálnych 

zamestnávateľov 
 Gaudeamus – 5. – 6.11.2019 Výstavisko Nitra – Európsky veľtrh pomaturitného 

a celoživotného vzdelávania (Kubáleková) 
 Žilinská univerzita – prezentácia strojníckej fakulty určená pre žiakov v študijných 

odboroch mechatronik, technické lýceum, mechanik počítačových sietí 
 Zlínska univerzita T. Baťu – prezentácia pre žiakov bilingválnej obchodnej akadémie 
 JobspoTT – najváčší veľtrh práce Trnava 13.11.2019 (Kubáleková) 
 Paneurópska vysoká škola – prezentácia určená pre žiakov končiacich študijných 

odborov 
 Návšteva NR SR – 15.11.2019 – možnosť stážovania počas štúdia na VŠ 

(Kubáleková, Alsharabiová, Bojová) 
 Celodenná stáž na právnickej fakulte v Trnave 19.11.2019 – určená pre žiakov 3. 

ročníka bilingválnej OA (Kubáleková, Alsharabiová) 
 DOD na Žilinskej univerzite 20.11.2019 – určené pre žiakov IV. E triedy (žiaci sa 

zúčastnia individuálne) 
 Porada výchovných poradcov v Trenčíne 20.11.2019 
 Burza práce a informácií v Prievidzi - 21.11.2019, ponuka práce v našom regióne 

(žiaci sa zúčastnia individuálne) 

  

December 

 Informácie pre triednych učiteľov  a žiakov končiacich ročníkov o plánovaných 

aktivitách na stránke školy 



 Informačná tabuľa – nástenka k voľbe povolania, propagačné materiály potenciálnych 

zamestnávateľov 
 Kariérne poradenstvo študentom, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na VŠ 
 Prezentácia pomaturitného štúdia KADET (podľa prejaveného záujmu žiakov) 
 Zistiť záujem o SCIO testovanie – informácie žiakom 

Január 

 Kariérne poradenstvo študentom, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na VŠ 

 Vytvorenie vzorovej prihlášky na štúdium na VŠ, zverejnenie na stránke školy 

 Pomoc študentom pri vypĺňaní prihlášok na VŠ (elektronické prihlášky) 

 Prednáška zástupcu ÚPSVaR v Handlovej „Ako sa správať po skončení štúdia“ 

 Zisťovanie záujmu o štúdium v nadstavbovom štúdiu Podnikanie v remeslách 

a službách 

 Zisťovanie záujmu o štúdium v pomaturitnom štúdiu Sociálno-právna činnosť 

 Individuálne konzultácie so žiakmi 

 Informácie o dňoch otvorených dverí na VŠ zverejnené na stránke školy podľa 

avizovaných ponúk VŠ 

 

 

Február 

 Zisťovanie záujmu o štúdium v nadstavbovom štúdiu Podnikanie v remeslách 

a službách 

 Zisťovanie záujmu o štúdium v pomaturitnom štúdiu Sociálno-právna činnosť 

 Individuálne konzultácie so žiakmi 

 Diagnostická činnosť predpokladov a záujmov žiaka (podľa záujmu končiacich 

študentov) 

 Informácie o dňoch otvorených dverí na VŠ zverejnené na stránke školy podľa 

avizovaných ponúk VŠ 

 

Marec 

 Diagnostická činnosť predpokladov a záujmov žiaka (podľa záujmu žiakov o SCIO 

testovanie)  

 Individuálne konzultácie so žiakmi 

 Prihlášky na pomaturitné a nadstavbové štúdium 

 

Apríl 

 Individuálne konzultácie podľa potreby 

 

Máj  

 Sledovanie výsledkov a úspešnosti prijatia študentov na VŠ, konzultácie o náhradných 

riešeniach (v spolupráci s triednymi učiteľmi) 

 Individuálne konzultácie a práca so žiakmi končiacich ročníkov 

 

Jún 

 Sledovanie výsledkov a úspešnosti prijatia študentov na VŠ, konzultácie o náhradných 

riešeniach 

 Spätná väzba od žiakov prijatých do zamestnania resp. evidovaných na NÚPSVaR 

 Zverejnenie dôležitých informácií „aké povinnosti vyplývajú po skončení štúdia 

v prípade, že nepokračujú naďalej v štúdiu“ pre končiacich študentov, na nástenke 

školy 

 Vypracovanie správy o plnení plánu kariérneho poradcu 



 

Plán kariérneho poradcu je otvorený, v prípade potreby je možné ho priebežne dopĺňať 

o úlohy vyplývajúce z porád KP a VP v priebehu školského roka. 

Uvedený plán kariérového poradenstva je zameraný výhradne len na prácu kariérového 

poradcu a nezahŕňa všetky výchovné aktivity školy. Kariérový poradca úzko spolupracuje s 

ostatnými členmi pedagogického zboru a s vedením školy a spolupodieľa sa na celkovej 

výchovnej činnosti školy, ktorá je spracovaná v pláne práce školy pre školský rok 20192020. 

 

Vypracoval: Ing. Jana Kubáleková  

 

Schválil dňa: ................................ 

Riaditeľ školy: ........................................... 


