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11. Manažérske zhrnutie 

Kľúčové slová: Kariérové poradenstvo 

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

pripravili harmonogram aktivít pre kariérové poradenstvo žiakov štvrtých ročníkov, ako sú 

pohovory so žiakmi,  naplánovanie návštevy burzy vysokých škôl, beseda s dekanom FIIT 

STU. 

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

• Harmonogram aktivít pre žiakov 4. ročníka 

• Kariérové poradenstvo 

• Pohovory so žiakmi 4. ročníka na tému: Ako ďalej po ukončení školy 

1. Vytvoril sa harmonogram aktivít ohľadom kariérového poradenstva pre žiakov 4. ročníka. Žiaci 

sú pravidelne cez školský informačný systém Edupage informovaní o jednotlivých aktivitách. 

Žiaci boli informovaní o burze vysokých škôl a o besede s dekanom FIIT STU. 



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

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

vnútorných motivačných činiteľov. 

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

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

 

13. Závery a odporúčania: 

Závery: 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie, pripravilo aktivity, ktoré žiakom 

pomôžu pri nastavení ich budúcej kariéry.  

 

Odporúčania: 

 

1. Vypracovať harmonogram aktivít pre končiace ročníky na celý školský rok 

2. Vytvoriť dotazník pre absolventov školy, ktorý bude sledovať ich uplatnenie v praxi 
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