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Úloha  kariérneho poradcu vo výchovno-vyučovacom procese 
 

Kariérny poradca sa zameriava na profesijnú a odbornú orientáciu žiakov. Zosúladenie 

kariérneho vývinu žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi a záujmami a potrebami trhu 

práce 

 

Hlavným smerovaním  práce kariérneho poradcu je skĺbiť informačnú a poradenskú činnosť 

pre žiakov SOŠ techniky a služieb. 

 

Kariérny poradca má: 

- Identifikovať  u žiaka záujmy, smerovanie, osobnostné črty, schopnosti 

- Podporovať žiaka v rozhodovaní, samokontrole, samohodnotení a zdravej sebakritike..  

- Vedieť sa orientovať v spleti informácií a vybrať si vhodnú informáciu, spracovať, 

použiť (rozvíjať kritické myslenie u žiakov) 

- Zabezpečiť taký kontakt so žiakmi, aby boli ochotní spolupracovať s KP, a záujem 

žiakov nebol nízky, bojovať o dôveru študentov, otvorený prístup, 

- Konať profesionálne, eticky, rovnocenne, neurážlivo pri  každom pohovore, stretnutí,  

- Viesť evidenciu stretnutí so žiakmi 

- Sledovať termíny napr. dni otvorených dverí VŠ, prezentácie VŠ, podania prihlášok, 

prijímacích pohovorov, webinárov  - Kam na strednú, Kam po strednej 

- Zosúladiť profesionálne želania a kompetencie žiakov 

- Sledovať ponuky práce a prezentácie firiem 

- Informovanie žiakov osobne, formou vývesnej tabule v priestoroch školy 

 

Poskytuje metodickú a informačnú pomoc žiakom a zákonným zástupcom dieťaťa. Úlohou 

žiakov v poslednom ročníku štúdia nie je ho len úspešne ukončiť maturitnou skúškou ale 

nasmerovať správne svoje kroky na ďalšiu vzdelávaciu cestu alebo úspešný prechod do praxe 

a uplatniť sa na trhu práce. Spolupráca kariérneho poradcu a žiaka by mala zvýšiť 

pravdepodobnosť tohto úspechu. 

 

Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom , informuje ich o otázkach štúdia na 

stredných školách (nadstavbové štúdium) a na vysokých školách a pri voľbe povolania. Pri 

vykonávaní činnosti sa riadi metodickými materiálmi vydanými MŠVVaŠ SR. 

 

Počas šk. roka pracuje s portálom: Končíš školu; Končím školu.sk; PortalVS.sk. 

 

Za plnenie úloh  zodpovedá riaditeľke školy. 

 

Obsahová náplň práce kariérneho poradenstva smerom k: 

 riaditeľke školy 

- štúdium a rozbor materiálov v oblasti kariérneho poradenstva 

- sledovať ponuky študijných programov vysokých škôl 

- spolupráca s ÚPSVaR pri organizovaní besied, zisťovaní aktuálneho stavu 

nezamestnanosti, monitorovanie situácie na trhu práce 

- spolupracovať pri zabezpečovaní náborových a prezentačných aktivít školy 

- spolupracovať pri organizovaní účasti na prezentačných výstavách VŠ a potenciálnych 



zamestnávateľov 

 triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim: 

- usmerňovanie TU pri práci s jednotlivými žiakmi, triedou,  

- spolupráca s inkluzívnym tímom 

- v jednotlivých ročníkoch pomoc pri usmerňovaní v oblasti profesijnej orientácie 

 -   voľba a rozhodovanie pri výbere povolania, 

 -  spolupráca pri vyhľadávaní nadaných a talentovaných žiakov, 

 -  spolupráca s rodičmi, vytváranie fungujúceho systému spolupráce   pedagógov s rodičmi v 

otázkach prípravy na voľbu povolania, smerovanie a poradenstvo pri využívaní 

informačných, metodických a diagnostických materiálov 

-    pri získavaní a udržiavaní kontaktov s absolventmi školy 

žiakom: 

- individuálne a skupinové poradenstvo pri rozhodovaní o voľbe štúdia a povolania, 

- zabezpečenie osvetovo - preventívnych aktivít, 

- poskytovanie profesijných informácií o možnostiach ďalšieho štúdia, o trhu a svete práce, 

o uplatnení sa na trhu práce,  

- poradenská pomoc žiakom pred a počas vstupu do praktického života, 

- starostlivosť o nadaných a talentovaných žiakov, 

- pomoc pri príprave  dokumentácie pri uchádzaní sa o prácu 

- dokumentácia potrebná pre absolventov voči ÚPSVR SR 

- sprostredkovanie on-line DOD VŠ, webinárov 

rodičom: 

- individuálne konzultácie s rodičmi žiakov, s ktorými poradensky pracuje, 

- prieskum verejnej mienky o práci školy, tvorba interných záverov pre  kladné začlenenie 

sa absolventov na trh práce, pokračovanie v štúdiu. 

- sprostredkovanie on-line DOD VŠ, webinárov 

podpornému školskému tímu  – školskej psychologičke a školskej špeciálnej pedagogičke, 

sociálnej pedagogičke, externí členovia - výchovnej poradkyni, koordinátor 

prevencie 

- dodržiavať psychohygienické aspekty výchovno-vyučovacieho procesu 

- rozvíjať motiváciu žiakov k učeniu 

- rozvíjať tvorivosť a tvorivé myslenie žiakov 

- rozvíjať kritické myslenie žiakov 

 pedagogicko-psychologickej poradni, ŠPP, CVPP, RÚVZ, ÚPSVaR 

- trvalý kontakt s odbornými pracovníkmi pri prejednávaní jednotlivých prípadov, 

- aktívna účasť na odborných seminároch, pracovných poradách, priebežnom vzdelávaní 

- organizovanie besied v spolupráci s RÚVZ, ÚPSVaR 

 

  

Konzultačné hodiny 

štvrtok  – 13:40 – 14.30 (pre rodičov, prípadne podľa dohovoru)  

štvrtok –  14.30 – 15.30 (pre žiakov) 

kontakt:  e-mail:Sona.Michnikova@sosts-levice.sk; 036/6 312 510; +421915 270 001 

 

Rozpis činností 

september 2021 spolupráca s: 

- školskou špeciálnou pedagogičkou 

- triednymi učiteľmi  



- učiteľmi cudzích jazykov, slovenského jazyka a literatúry, 

odborných predmetov 

- žiakmi končiacich ročníkov (žiadosti o úľavu MS)  

- propagačné materiály k prezentačným aktivitám napr. veľtrh VŠ 

- žiakmi 4. ročníkov pri prihlásení sa na maturitnú skúšku 

- príprava nástenky kariérneho poradenstva 

október  2021 - monitorovanie  žiakov najmä 3. ročníkov (odborné zručnosti, 

mäkké zručnosti) 

- konzultácie so žiakmi  

- konzultácie s rodičmi   

- príprava prezentačných aktivít školy (odbory)  

- účasť na prezentačnej výstave VŠ (Gaudeamus), žiaci 4. ročníka 

november  

2021 
- účasť na prezentačnej akcii Mladý Tvorca Nitra, Burza informácií 

- účasť na on-line webinároch 

- konzultácie so  žiakmi – kritické myslenie v jednotlivých triedach 

december  

2021 
- náborové aktivity (DOD, nábory na ZŠ) v prípade opatrení 

COVID – DOD – on-line 

- konzultácie so žiakmi podľa aktuálnej klímy v triedach 

január         

2022 
- individuálne konzultácie so žiakmi 

- konzultácie so školských podporným tímom 

- konzultácie s rodičmi 

- monitorovanie situácie v končiacich ročníkov (prehľad 

o zamestnancoch v regióne, pokračovanie v štúdiu) 

- kontaktovanie absolventov školy 

- konzultácie  so žiakmi 2. ročníkov ich kariérnom smerovaní 

- prehľad o zamestnávateľoch v regióne – národná sústava povolaní, 

február       

2022 
- pohovory so žiakmi a rodičmi  pri slabých študijných výsledkoch 

za 1. polrok 2021/2022 a hľadanie možností  zlepšenia výsledkov 

ako dôsledok pre odborný rast žiaka 

- posilňovanie asertívneho správania medzi žiakmi a učiteľmi 

- monitorovanie situácie v končiacich ročníkov (prehľad 

o zamestnancoch v regióne, pokračovanie v štúdiu) 

- komunikácia so žiakmi končiacich ročníkov (pokračovanie 

v štúdiu, prehľad o zamestnávateľoch v regióne – národná sústava 

povolaní, ISTP – program inter.  sprievodca trhom práce) 

- kontaktovanie absolventov školy  

- beseda s pracovníčkou ÚPSVR  SR – Levice pre žiakov 

končiacich ročníkov 

marec        

 2022 
- konzultácie so žiakmi 4. ročníka študijných odborov – 

psychologická príprava na EČ a PF IČ MS (prístup žiakov, 

zvládanie stresových situácií) 

- spolupráca a tolerancia medzi žiakmi a učiteľmi 

- konzultácie  so žiakmi 2. ročníkov ich kariérnom smerovaní 

apríl         

2022 
- spolupráca so špeciálnou pedagogičkou, triednymi učiteľmi 

a učiteľmi k evidencii výchovno-vyučovacích výsledkov IVP 

žiakov po ¾  ročnej klasifikácii šk. r. 2021/2022 so zameraním na 

žiakov 1. ročníkov, 3-teho ročíka. 

- komunikácia so žiakmi 4. ročníkov pred PČ OZ MS – stres, 

vytrvalosť, zodpovednosť 



- prehľad o zamestnávateľoch v regióne – národná sústava povolaní, 

ISTP – program internetový  sprievodca trhom práce 

máj           

2022 
- konzultácie  so žiakmi 1. ročníkov ich kariérnom smerovaní 

- prehľad o zamestnávateľoch v regióne – národná sústava povolaní, 

ISTP – program internetový   sprievodca trhom práce 

- pomoc žiakom s personálnymi písomnosťami 

- konzultácie so žiakmi 4. ročníka  – postup pri ukončení štúdia 

a nástup do zamestnania prípadne ÚPSVaR (dokumentácia, 

termíny) 

jún    

2022 
- spolupráca so špeciálnou pedagogičkou, triednymi učiteľmi 

a učiteľmi k evidencii výchovno-vyučovacích výsledkov IVP 

žiakov 2. polrok   ročnej klasifikácie šk. r. 2021/2022 

- prehľad o zamestnávateľoch v regióne – národná sústava povolaní, 

ISTP – program internetový   sprievodca trhom práce 

- pomoc žiakom s personálnymi písomnosťami 

- konzultácie so žiakmi 3. ročníka u. o. – postup pri ukončení štúdia 

a nástup do zamestnania prípadne ÚPSVaR (dokumentácia, 

termíny) 

 


