
Koordinátor pre kariérovú výchovu – správa o činnosti v šk. roku 2017/2018 

 

Činnosť koordinátora pre kariérovú výchovu vychádzala z plánu práce, ktorý bol vypracovaný na začiatku 
školského roka 2017/2018. Pozícia kariérového poradcu nie je stále celkom jasne zadefinovaná, nie sú na ňu 
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 2017 
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 oboznámila ako napísať kvalitný 
motivačný list a čo všetko potrebujú doložiť k žiadosti o štúdium. 
 
Október 2017 
V októbri bola plánovaná exkurzia na DOD TU v Košiciach, ktorá sa neuskutočnila pre nedostatočný záujem zo 
strany žiakov.  Pre  žiačku 4.A triedy Višňovskú som vypracovala konkrétne možnosti štúdia na VŠ podľa 
pohovoru, ktorý som s ňou absolvovala. Okrem toho som sa podieľala na príprave programu na DOD s Mgr. 
Dančovou, kde sme využili talent našich žiakov na to, aby sme spropagovali naše študijné aj učebné odbory. 
 
November 2017 
V novembri som priebežne informovala žiakov o akciách VŠ. Okrem toho som sa zúčastnila spolu s výchovnou 
poradkyňou na dvoch náboroch žiakov ZŠ. 
 
December 2017 
Priebežne som poskytovala  konzultácie a poradenský servis  týkajúci sa výberu VŠ alebo ich budúceho 
uplatnenia v praxi tým študentom 4.ročníka, ktorí o to prejavili záujem. Spolu s Mgr. Dančovou sme pracovali 
s talentovanými žiakmi našej školy a pripravili sme Vianočnú akadémiu 2017. 
 
Január 2018 
V januári sme spolu s výchovnou poradkyňou začali prípravu exkurzie na Veľtrh firiem a vysokých škôl 
v Prešove, ktorý sa uskutočnil 7.2.2018 v Prešove. Zároveň som aj  naďalej poskytovala informácie 
o možnostiach štúdia na VŠ pre žiakov končiacich ročníkov študijných odborov. 

Február 2018 

Vo februári som pokračovala v sieťovaní firiem pre možnosti zamestnania sa v odbore fotografický dizajn. (Pre 
ostatné odbory som sieťovanie uskutočnila v predchádzajúcich 2 školských rokoch. Okrem toho sme sa 
zúčastnili Veľtrhu firiem a VŠ v Prešove, kde mali žiaci končiacich ročníkov študijných odborov možnosť 
oboznámiť sa s možnosťami zamestnať sa po ukončení školy ako aj s možnosťami štúdia na VŠ v regióne 
i mimo neho. 

Marec 2018  

V marci som vypracovala pre žiačky Vaľovčíkovú a Melničekovú zo 4.A triedy odboru propagačná grafika súpis 
škôl, na ktorých by mohli študovať v odbore anglický jazyk ako aj informácie o prijímacích pohovoroch. 
Zároveň som žiakov informovala o možnostiach štúdia v zahraničí, ale nikto zo študentov neprejavil záujem. 

Apríl 2018  



Pre žiakov prvého ročníka som vypracovala adaptačný dotazník, ktorý vyplnili, vyhodnotila som ho a výsledky 
sú súčasťou prílohy tejto správy. 

Máj 2018  

Žiaci končiacich ročníkov si vypočuli prednášku na tému Zvládanie stresu v záťažových situáciách, ktorú som 
pripravila. 

Jún  2018  

V júni som vypracovala správu o činnosti Koordinátora pre kariérovú výchovu. 

 

Vypracovala:   PhDr. Mária Kurovská                             Vo Vranove nad Topľou 15.6.2018 
                 Koordinátor pre kariérovú výchovu 
 


