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Krátka anotácia: Klubu sprevádzania žiakov sa zúčastnilo 7 pedagógov. Pedagógovia 

spracovali činnosť kariérového poradenstva za 1. štvrťrok. 

12.  Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

• Správa o činnosti kariérového poradenstva 

• Zadelenie žiakov DOFE k jednotlivým vedúcim 

• Kontrola nastavenia cieľov v DOFE 

1. a) Sprostredkovanie informácii o možnostiach štúdia na VŠ prípadne zamestnania 

hromadné posúvanie informácii o veľtrhoch VŠ, informácií od samotných VŠ (DOD) o 

možnostiach štúdia v zahraničí, práce (profesia) 

vypracovanie prehľadov jednotlivých VŠ, univerzít. Prvý – technické VŠ a univerzity na SK: 

obsahuje: základný link na web školy, odkaz na DOD a odkaz na kompletné informácie o 

prijímacom konaní 

b) Prepojenie študentov s inštitúciami, organizáciami, školeniami. 

Prezentácia FIIT STU – prodekan L.Šoltés (záujem prejavilo viac ako 30 študentov) 

Prezentácia FEI STU  a EUBA ( v aktuálnej príprave, FEI asi 23.11.) 



Webinár – Kariérny kompas (v aktuálnej príprave) 

c) Individuálne a skupinové konzultácie 

Napr. 

Dominika Krullová – štúdium v Dánsku, informatika 

Patrik Kovačovič – štúdium v Škótsku, VUT Brno 

Erik Kordoš –  Zvolenská univerzita, Strojnícka fakulta STU + možnosti zamestnania 

Róber Melkner – Právnická fakulta UK 

Dominik Mulik – EUBA 

Kariérne poradenstvo tretiakov, štvrtákov na spoločných hodinách 

d) Zber informácii o súčasnom, študijnom či pracovnom kariérnom raste našich 

absolventov 

Vypracovanie a rozoslanie dotazníka (aktuálne zber dát – štúdium/zamestnanie, zhodnotenie využitia 

vedomostí získaných na našej škole) 

Realizuje sa poradenská činnosť -poradenstvo pre študentov v otázkach profesijnej orientácie – 

identifikácia spôsobilostí, ako základných predpokladov pre výkon profesie, ašpirácií a vnútorných 

motivačných činiteľov. 

Prebieha konzultačná činnosť -poskytovanie konzultácií študentom, ich zákonným zástupcom, 

poskytovanie informácií o formách  VŠ štúdia, o firmách (zamestnávateľoch) 

2. Do programu Dofe sa prihlásilo 26 žiakov na jednotlivé úrovne. Boli rozdelení do skupín 

a pridelení piatim pedagógom, ktorí sú zároveň aj vedúci v programe Dofe. 

3. Dohodli sa , že v najbližšom čase, najneskôr do konca novembra musia mať všetci žiaci 

prihlásení do Dofe nastavené ciele rozvoja. 

13. Závery a odporúčania: 

Závery: 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie, vypracovala sa správa o činnosti 

kariérového poradenstva a pridelení boli žiaci programu DOFE jednotlivým vedúcim. 

Odporúčania: 

1. Pracovať individuálne so žiakmi v rámci kariérového poradenstva 

2. Dosiahnuť nastavenie cieľov u všetkých účastníkov DOFE 
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