
Kariérové poradenstvo 2022/2023 
 

Postup v prvom ročníku, kvinte  
  

termín  aktivita  zodpovední  

Január 2023   Príprava ponúk v PK,  
Príprava prezentácií pre žiakov  

 

február 2023 Prezentácia „Školský vzdelávací program“ hodinách 
OSR (základné informácie o ŠkVP   

V. Serdelová, J. Škorupa  
triedny učiteľ,   

Február 2023 Zverejnenie ponúk, prezentácie na hodinách,   
  
  

FIG  - Serdelová, 
Hazuchová  
(OSR, MAT, TH)  
PUM – vyučujúci BIO v  
1. ročníku ,  kvinte  
TAF – vyučujúci FYZ  
GEA – vyučujúci MAT  
AKD – M. Stáňa  

do 24.3.2023  Konzultácie pre žiakov, rodičov (správy cez 
Edupage, online hovor –podľa potreby)  
  

V. Serdelová, PZR  
Vyučujúci predmetov  

31.3.2023  záväzné prihlasovanie cez Edupage  žiaci , TU, PZR  

  

  
  
Postup v 2. ročníku, sexte   
  

termín  aktivita  zodpovední  

december, január 
2022 /2023 

Prezentácia „Kariérové poradenstvo1“ 
triednických hodinách (základné informácie 
k budúcej voľbe predmetov)  

kariérový poradca,   
triedny učiteľ,   
V. Serdelová, PZR  
  

do 31.1.2023  
  
  

Testy hierarchie záujmov v 2., ročníku, 
sexte, (odoslanie, vyhodnotenie, 
spracovanie výsledkov žiakmi)  
  

študenti,  
kariérový poradca,   
triedny učiteľ,   
PZR  

Január 2023   Príprava ponúk v PK,  
Príprava prezentácií pre žiakov  

Všetci vyučujúci  

 do 1. februára 
2023  

výstupy z hodín INF (uložené v portfóliu 
žiaka na úložisku)  

Žiaci na hodinách 
INF  

Február 2023  Zverejnenie ponúk   
Prezentácia ponuky VP a RP vyučujúcimi na 
hodinách (informácie o zameraní, obsahu, 
metódach, informácie o uplatniteľnosti na 
VŠ, na trhu práce)  

PZR,  
Všetci vyučujúci  



Február-marec 
2023 

Stretnutie s rodičmi (ŠkVP, VP, RP, kariérové 
poradenstvo)  

TU, KP, RŠ, PEZR  

do 24.3.2023  Konzultácie pre žiakov, rodičov (správy 
cez Edupage, online hovor –podľa 
potreby)  
Konzultácie poskytnú:  
Mgr. Lýdia Čajková, kariérový poradca  
PhDr. Vlasta Serdelová, PZR  
vyučujúci  

kariérový poradca,   
PZR,   
Vyučujúci 
predmetov  

do 31.3.2023  1. kolo prihlasovania cez Edupage  žiaci, TU, PZR  

do 14.4.2023  2. kolo prihlasovania cez Edupage   žiaci, TU, PZR   

 po el. prihlásení Žiaci vyplnia formulár „Výber RP a VP do 2. 
ročníka a sexty, ktorý je súčasťou ich 
portfólia, a podpísaný ho odovzdajú TU.  

žiaci, TU 

  
Postup v treťom ročníku, septime   
  

termín  aktivita  zodpovední  

január  Prezentácia „Kariérové poradenstvo2“ na 
triednických hodinách (základné 
informácie k budúcej voľbe predmetov)  

kariérový poradca,   
triedny učiteľ,   
zástupca RŠ  

január   Príprava ponúk v PK,  
Príprava prezentácií pre žiakov  

Všetci vyučujúci  

Február 2023  Zverejnenie ponúk   
Prezentácia ponuky VP a RP vyučujúcimi 
na hodinách (informácie o zameraní, 
obsahu, metódach, informácie 
o uplatniteľnosti na VŠ, na trhu práce)  

PZR,  
Všetci vyučujúci  

Február-marec 
2023 

Stretnutie s rodičmi (ŠkVP, VP, RP, 
kariérové poradenstvo)  

TU, KP, RŠ, PEZR  

do 24.3.2023  Konzultácie pre žiakov, rodičov   
Konzultácie poskytnú:  
Mgr. Lýdia Čajková, kariérový poradca  
PhDr. Vlasta Serdelová, PZR  
Vyučujúci  
  

kariérový poradca,   
PZR,   
 vyučujúci  

do 31.3.2023  1. kolo prihlasovania cez Edupage  žiaci, TU  

do 14.4.2023  2. kolo prihlasovania cez Edupage , 
prihláška odoslaná   

žiaci, TU   

po el. prihlásení sa Žiaci doplnia formulár „Výber RP a VP do 2. 
ročníka a sexty“ a  odovzdajú  ho TU.  

žiaci, TU  

  
  


