
Koordinátor pre kariérovú výchovu – správa o činnosti v 1.polroku  

šk. roku 2015/2016 

Činnosť koordinátora pre kariérovú výchovu vychádzala z plánu práce, ktorý bol 

vypracovaný na začiatku školského roka 2015/2016. Pozícia kariérového poradcu  zatiaľ nie 

je celkom jasne zadefinovaná a teda nie sú vyčlenené žiadne hodiny v úväzku učiteľa, ktorý 

danú pozíciu vykonáva. Je teda nútený túto prácu robiť vo svojom voľnom čase. Napriek 

tomu vytýčený plán práce som sa snažila dodržiavať a podarilo sa splniť väčšinu úloh 

vyplývajúcich z plánu. 

 

September 2015    

V septembri bol vypracovaný plán práce koordinátora pre kariérovú výchovu.  

Žiaci 4.ročníka boli priebežne informovaní o prijímacích  skúškach na jednotlivé vysoké 

školy ako aj o dňoch otvorených dverí na VŠ v regióne.  

Žiaci 4.ročníka propagačnej grafiky boli informovaní o možnostiach štúdia umeleckých 

odborov na VŠ na Slovensku ako aj v zahraničí, zároveň som informovala žiakov o postupe 

pri prihlasovaní sa na VŠ v zahraničí cez UCAS do Veľkej Británie a Studielink do 

Holandska, zároveň som ich informovala ako napísať kvalitný motivačný list a čo všetko 

potrebujú doložiť k žiadosti o štúdium. 

 

Október 2015 

V októbri bola podľa plánu zorganizovaná a zrealizovaná exkurzia na DOD TU v Košiciach, 

ktorej sa zúčastnili žiaci 4. ročníka a 2. ročníka NŠ. Zúčastnila som sa na náboroch žiakov na 

ZŠ Soľ a Čaklov spolu s výchovnou poradkyňou a na nábore žiakov na ZŠ Bernolákova, kde 

nábor prebiehal v dvoch blokoch, keďže žiaci boli rozdelení na dve skupiny. 

Ako koordinátor pre kariérovú výchovu som si vyčlenila konzultačné hodiny na piatok v čase 

od 11.00 do 13.00 hod. podľa záujmu žiakov a rodičov. Konzultačné hodiny budú zverejnené 

na nástenke a budú oznámené žiakom.  

Adaptačný test pre prvákov sa zatiaľ neuskutočnil, ale plánujem ho na týždeň pred jarnými 

prázdninami. 

 

November 2015 

V novembri som priebežne informovala žiakov o akciách VŠ, ktoré sa uskutočňujú v rámci 

náboru žiakov ako napr. Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Nikto zo žiakov 

neprejavil záujem navštíviť DOD. 

Zorganizovala som stretnutie žiakov 4. ročníka a 2. ročníka NŠ s predstaviteľmi VŠ 

strojníckej z Prešova na pôde našej školy. 

 

December 2015 

Ďalej som sa zúčastnila na nábore žiakov v rámci rodičovského združenia ZŠ v Rakovci nad 

Ondavou a ZŠ Bernolákova. 

Priebežne som poskytovala  konzultácie a poradenský servis pre maturantov týkajúci sa 

výberu VŠ alebo ich budúceho uplatnenia v praxi. 



 

 

Január 2015 

Na základe záujmu študentov 4. ročníka a 2. ročníka NŠ pripravujem exkurziu našich žiakov 

na DOD Prešovskej univerzity, ktorá sa uskutoční 10.2.2016. 

Činnosť koordinátora pre kariérovú výchovu je zatiaľ len v začiatkoch, ale dúfam, že táto 

pozícia nájde svoje opodstatnenie a bude na školách jasne zadefinovaná. Myslím si, že je 

veľmi dôležitá aj spolupráca s výchovným poradcom, aby počet našich žiakov prihlásených 

na úrade práce  po skončení štúdia na našej škole bol čo najnižší. 

 


