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1.  ÚVOD 

Hlavnou úlohou vzdelávania je umožniť sociálny a hospodársky rozvoj spoločnosti. Vzdelávanie 

zlepšuje funkčné a analytické schopnosti žiaka a otvára mu lepší prístup na trh práce. Trh práce reaguje 

na rýchlo sa meniace požiadavky zamestnávateľov.  Vzdelávanie a príprava žiakov by mali vytvárať 

uplatniteľnú ponuku pracovnej sily v aktuálnych povolaniach žiadaných zamestnávateľmi. 

Technologické inovácie a demografické zmeny vytvárajú tlak na pružnú reakciu  vzdelávacieho systému 

a prípravu žiakov na povolania. Niektoré tradičné povolania postupne miznú a vytvárajú sa nové typy 

povolaní, ktoré vyžadujú inú kvalifikáciu, ako je poskytovaná v bežných systémoch vzdelávania. Staré 

typy povolaní postupne zanikajú a aj tradične najmenej kvalifikované povolanie robotníka zaniká 

a nahrádza ho povolanie operátora. Operátor okrem tradičných manuálnych činností riadi a usmerňuje 

procesy, sleduje výrobu na sieťových zariadeniach, alebo deklaruje výrobu do automatizovaných 

systémov.  Okrem tlaku na pružnú, prevažne odbornú prípravu a výcvik pre špecifické potreby 

zamestnávateľov v  jednotlivých výrobných odvetviach, patrí k ďalším výzvam vzdelávania a prípravy 

udržateľný rozvoj, rovnaký prístup k vzdelávaniu a príprave pre všetky sociálne, národnostné, 

regionálne a marginalizované skupiny.   

Celková situácia zamestnanosti mladých ľudí v Európskej Únii a na Slovensku 

Koncom roka 2016 bolo v celej Európskej Únii nezamestnaných  4,169 miliónov mladých ľudí mladších 

ako 25 rokov, čo tvorilo 18,4%. V porovnaní s celkovou populáciou nezamestnaných je to takmer 

dvojnásobne viac (9,8% všetkých nezamestnaných v októbri 2016).1 Medzi krajiny, ktorým sa podarilo 

výrazne znížiť mieru nezamestnanosti mladých ľudí do 25 rokov patrí Nemecko (6,6%), Česká republika 

(10,3%), Rakúsko (10,7%) a Dánsko (12.8%).  

Slovensko v miere nezamestnanosti mladých ľudí obsadzuje popredné miesta v rebríčkoch krajín EÚ. 

Rozhodujúcim faktorom, ktorý priamo ovplyvňuje trh práce a zamestnanosť, je štruktúra národného 

hospodárstva Slovenska. Približne 50% rozlohy Slovenska sa využíva poľnohospodársky (2,5 mil ha); 

priemyselná výroba tvorí na Slovensku približne 73% všetkých tržieb.2  Obidve odvetvia aj pri vysokej 

nezamestnanosti mladých ľudí vykazujú najväčší deficit pracovnej sily. Vzniká tu  

                                                           

1 Eurostat, 2016 

2 MH SR, P. Liška  2015 
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disproporcia medzi ponukou a dopytom pracovnej sily, hlavne v strojárstve a ostatnej kovospracujúcej 

výrobe, elektrotechnike, automobilovom priemysle (aj s dodávateľmi automobilového priemyslu), v 

textile a odevníctve, potravinárstve, v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka 

a v ďalších súvisiacich odvetviach. Trh práce na Slovensku vyžaduje ľudí s technickou, alebo  

prírodovednou kvalifikáciou, pričom inovácie neustále kladú zvýšené požiadavky na nové schopnosti 

a zručnosti zamestnancov aj na najnižších pozíciách.. Tradičný školský systém nestíha pružne reagovať 

na požiadavky trhu a produkuje nezamestnateľných mladých ľudí. Získanú tradičnú alebo nepotrebnú 

kvalifikáciu nemôžu realizovať v zamestnaní. Platí to najmä pre stredoškolsky odborne vzdelávaných 

mladých ľudí, ktorí tvoria 80% všetkých nezamestnaných vo veku do 29 rokov. Napriek faktu, že 

nezamestnanosť mladých ľudí je dlhodobým problémom, v priebehu rokov 2007-2013 došlo k jej 

výraznému zvýšeniu na úroveň, ktorá predstavuje závažný sociálno-ekonomický problém. Následne sa 

vzniknutá situácia riešila aktívnymi opatreniami trhu práce – dotáciami pre začínajúcich drobných 

podnikateľov, dotáciou pracovných miest pre zamestnávateľov mladých ľudí do veku 29 rokov 

a v neposlednom rade reštrukturalizáciou stredného odborného vzdelávania. Ide hlavne o vytvorenie 

duálneho systému odborného vzdelávania, v ktorom zamestnávatelia rozhodujú o potrebnej kvalifikácii  

a priamo sa podieľajú na odbornom výcviku a vzdelávaní žiakov.  

Stratégia Európskej únie v odbornom vzdelávaní a príprave 

Rada Európskej únie definovala strategický rámec3 pre európsku spoluprácu v odbornom vzdelávaní 

a príprave. Strategické rámce sú v súlade s dokumentom  Európskej komisie, nazvaným „Aktualizovaný 

strategický rámec európskej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy“. Definuje štyri 

strategické ciele:  

1. Realizovať celoživotné učenie a mobilitu 

2. Zlepšiť kvalitu a efektivitu vzdelávania a odbornej prípravy 

3. Presadzovať spravodlivosť, sociálnu súdržnosť a aktívne občianstvo 

4. Zlepšiť kreativitu, inovácie a podnikateľské zručnosti vo všetkých úrovniach vzdelávania 

a prípravy. 

 

                                                           

3 „ET 2020“ zo dňa 12. mája 2009 
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Súčasťou strategického rámca je aj uvedenie ukazovateľov (európskych referenčných hodnôt), ktoré 

referenčne zmerajú dosiahnuté výsledky.4 

Rada Európskej únie z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí5 odporučila členským štátom 

EÚ vytvoriť podmienky na to, aby všetci mladí ľudia vo veku do 25 rokov dostali kvalitnú ponuku 

zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy, alebo stáže. V súlade s odporúčaním Rady 

Európskej únie  sa záruka pre mladých ľudí má realizovať ako systém pozostávajúci z podporných 

opatrení a má zohľadňovať národné, regionálne a miestne osobitosti.  

2. PROFESIJNÁ ORIENTÁCIA ŽIAKOV  ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V EURÓPSKYCH KRAJINÁCH  

Uvedené štyri európske krajiny s najnižšou mierou nezamestnanosti mladých ľudí sa 

zamerali na včasnú profesijnú orientáciu žiakov, na ich smerovanie na odborné vzdelávanie 

a na uplatniteľnosť na trhu práce už na základnej škole. 

Nemecko  

V roku 2004 Federálna zamestnávateľská agentúra a stála Konferencia Ministerstva školstva  

(Kultusministerkonferenz) schválili rámcovú dohodu o spolupráci medzi školami 

a agentúrami sprevádzania žiakov na povolania. Dohoda umožňuje  plynulý prestup žiakov 

zo základného na ďalšie vzdelávanie, na odborný výcvik alebo povolanie. Presný plán 

a dohody sa každoročne uzatvárajú na miestnej úrovni medzi úradmi práce (Arbeitsamt) 

a školami. 

V roku 2005 federálna vláda a zamestnávateľské asociácie uzatvorili národnú dohodu 

o odbornom výcviku a rozvoji kvalifikovanej pracovnej sily v Nemecku (Nationaler Pakt für 

Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland). Dohoda o odbornom výcviku sleduje 

cieľ poskytovať školám informácie o odborných pozíciách vo firmách pre tých žiakov, ktorí 

prejavia ochotu odborne sa vzdelávať.  Jednotlivé spolkové štáty zodpovedajú za 

poskytovanie jednotného kariérového poradenstva a sprevádzania žiakov. Federálne 

agentúry zamestnávania (BA) poskytujú poukazy na odborné vzdelávanie a výcvik, ktoré sú 

zárukou rýchleho uplatnenia žiakov v praxi.  V Nemecku je veľmi rozvinutý duálny systém  

                                                           

4 eur-lex.europa.eu  

5 Rada EÚ 2013/C 120/01 
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odborného vzdelávania, do ktorého je zapojených až 500 000 firiem. Štandardný pomer je 

70% odborného výcviku priamo vo firmách a 30% teoretického vyučovania.   

V rámci kariérového poradenstva a sprevádzania žiakov na povolania v základnej škole sa 

učitelia rôznych predmetov vzdelávajú aj na profesijnú orientáciu žiakov (Vorbereitungsdinst) 

a na prípravu žiakov na odborné povolania (Arbeitslehre). Učitelia často veľmi úzko 

spolupracujú so školskými sociálnymi pracovníkmi, absolventmi škôl a komunitnými 

pracovníkmi, s psychológmi a rodičmi, aby včas  identifikovali silné stránky, záujem žiakov a 

ich rozvojové potreby.  

Pri smerovaní žiakov na povolania a v kariérovom vzdelávaní zohrávajú dôležitú úlohu 

profesionálni kariéroví poradcovia Federálneho úradu práce, ktorí navštevujú školy 

a poskytujú žiakom v posledných dvoch rokoch základnej školskej dochádzky priamo 

v triedach povinné kurzy o povolaniach. Na kurzoch sa žiaci oboznamujú s rôznymi 

profesijnými udalosťami, ako sú trhy zamestnávateľov, alebo semináre o zamestnávaní. 

Žiaci sa učia, ako sa uchádzať o zamestnanie, pripraviť si životopis a motivačný list. 

Profesionálni kariéroví poradcovia realizujú workshopy pre menšie skupiny žiakov 

a organizujú diskusie so žiakmi. Žiaci sú potom smerovaní do kariérového informačného 

centra (BIZ) Federálneho úradu práce, kde môžu viac  prediskutovať svoje prvé smerové 

rozhodovanie.   

Federálny úrad práce poskytuje informácie (časopisy, sprievodcov, brožúry, CD a online 

informácie všetkým žiakom a učiteľom vyučujúcim Arbeitslehre. Má separátne databázy 

o povolaniach (BerufeNet), o vzdelávaní a poskytovaných kurzoch  (KURS), o dostupnom 

odbornom výcviku (ASIS) a ponukách zamestnania (SIS). (Bundesagentur für Arbeit): 

www.arbeitsagentur.de, www.arbeitsamt.de, www.studienwahl.  

Česká republika 

V roku 2002 bola téma vzdelávania a prípravy na povolania zaradená do Štandardu 

základného vzdelávania. Zameriava sa na rozvoj vedomostí a osobných schopností žiakov 

v oblasti sveta práce. Školy tento predmet môžu integrovať do iných predmetov (napr. 

občianska výchova), alebo ho môžu vyučovať ako osobitný predmet (približne 25% škôl). 

Optimálny počet hodín je 60 vyučovacích hodín v posledných dvoch alebo troch ročníkoch 

základnej školy. Kariéroví / výchovní poradcovia sa podieľajú na príprave školských 

vzdelávacích programov v samotnom predmete, alebo v jeho prierezovej podobe vo 

viacerých predmetoch. V roku 2004 sa začala implementovať kurikulárna reforma. Jedným  

http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.arbeitsamt.de/
http://www.studienwahl/
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z jej všeobecných cieľov základného vzdelávania je podporiť žiakov objaviť a rozvíjať svoje 

schopnosti a zručnosti v kontexte reálnych príležitostí na učenie a využiť svoje schopnosti 

a zručnosti v kombinácii so získanými vedomosťami pri rozhodovaní o svojich osobných 

a kariérových cieľoch. Medzi základné zručnosti patria vytvorenie podnikateľského plánu, 

podnikateľské zručnosti, ciele a riziká podnikania. Tieto zručnosti žiaci nadobúdajú 

v predmete: Ľudia a svet práce. Tento predmet zahŕňa široké spektrum praktických zručností 

v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k formovaniu postoja žiakov k  životu 

a k povolaniam. Predmet „Svet práce“ je povinný v posledných dvoch – troch ročníkoch 

základnej školy. Rámcový vzdelávací program sa v základnej škole upravuje školským 

vzdelávacím programom.  V závislosti od svojich nadobudnutých kompetencií a záujmu žiaci 

vykonajú svoju prvú smerovú voľbu. 

Prax vo firmách sa na úrovni základnej školy neuplatňuje. Sprevádzanie žiaka na povolania 

vykonávajú v rámci školy výchovní /kariéroví poradcovia, ktorí vyučujú iné predmety a venujú 

sa kariérovému poradenstvu v rámci vymedzeného počtu hodín podľa veľkosti školy.  

Sprevádzanie žiaka vykonávajú aj súkromné agentúry práce, ktoré akredituje Ministerstvo 

práce a sociálnych vecí. 

Ministerstvo práce a sociálnych veci vytvorilo 77 úradov práce, ktoré sa sústreďujú na 

prechod žiakov zo školy do sveta práce. Mladým ľuďom poskytujú podporu pri hľadaní práce 

a ich cieľom je zvýšenie zamestnanosti. Ministerstvo práce a sociálnych veci založilo 

Národný tréningový fond s cieľom rozvíjať ľudské zdroje a podporovať celoživotné 

vzdelávanie, zamestnanosť a sociálny rozvoj. Ministerstvo priemyslu a obchodu riadi ďalšie 

kariérové a poradenské centrá a inštitúcie, zodpovedá za súkromné poradenské organizácie 

a zamestnávateľské asociácie. Stránka www.infoabsolvent.cz . Európsky portál oboznamuje 

žiakov o možnostiach ďalšieho smerovania  na medzinárodnej úrovni (www.infomobil.org).  

Ministerstvo práce a sociálnych vecí informuje o možnostiach na trhu práce na stránke 

(www.portal.mpsv.cz). 

Rakúsko 

Školský zákon (SchUG, 1974) stanovuje, že všetci žiaci musia získavať vzdelávanie 

a prípravu so zameraním na ich budúce povolanie. Prípravu žiakov na rozhodnutie o ich 

budúcom povolaní definuje zákon ako vzdelávaciu úlohu školy. Zákonom je stanovená  

 

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.infomobil.org/
http://www.portal.mpsv.cz/
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povinnosť poskytovať žiakom kariérové poradenstvo vo štvrtom a ôsmom ročníku 

sekundárneho vzdelávania a sprevádzať žiakov k prvej smerovej voľbe podľa záujmu 

a dosiahnutých výsledkov.  

Pre všetkých žiakov 7. a 8. ročníka nižšieho stredného vzdelávania je povinné sprevádzanie 

žiakov na povolania ako súčasť národných učebných osnov. Školy sa môžu rozhodnúť, či 

túto tému budú vyučovať ako osobitný predmet, alebo ju budú integrovať do iných povinných 

predmetov ako sú nemčina, zemepis, ekonomika, cudzie jazyky, matematika, fyzika, 

náboženstvo. Na tento predmet alebo tému je v školskom roku stanovených 32 vyučovacích 

hodín. Vyučujú ho pedagógovia, ktorí nie sú špecialisti na kariérové poradenstvo 

a sprevádzanie žiakov a žiaci nie sú hodnotení známkami. Cieľom je rozvinúť zručnosti 

rozhodovania žiakov o ich budúcom povolaní a poskytnúť im informácie o možnostiach 

ďalšieho vzdelávania a podnietiť žiakov k reflexii o ich záujmoch a zručnostiach a predstave 

o ich budúcom profesijnom a osobnom živote.  

Kariérový poradca špecialista je profesionálne pripravovaný špecialista a poskytuje služby 

žiakom priamo v škole. 

Získavanie praktických skúseností u zamestnávateľov nie je v základnej škole povinné, žiaci 

môžu so súhlasom triedneho učiteľa individuálne čerpať 5 dní na profesijnú orientáciu.  

Mimo školy poskytujú  Centrá orientácie v povolaniach (BIZ) žiakom možnosť otestovať svoje 

schopnosti a získať informácie o povolaniach prostredníctvom svojich stránok  

www.learn4life.at a www.berufsinfo.at. Projekt Získať prácu  (Berufsfindungsbegleiter) sa 

zameriava na zvýšenie informovanosti žiakov o odborných školách a možnosti vyučenia sa. 

Projekt žiakom sprostredkúva kontakty na zamestnávateľov.  

Dánsko 

Národný zákon o vzdelávaní a o sprevádzaní žiakov na povolania z roku 2004  (Lov om Uddannelses- 

og Erhvervsvejledning) s doplnením v roku 2007 a 2008 stanovuje rámec sprevádzania žiakov na 

povolania a ukladá, že každý žiak musí byť pripravovaný na prvú smerovú voľbu, na ďalšie vzdelávanie, 

alebo na povolanie.  V politike zamestnanosti sa sprevádzanie na povolania, alebo na ďalšie 

vzdelávanie, považuje za strategický nástroj stabilizácie trhu pracovnej sily.  

 

 

http://www.learn4life.at/
http://www.berufsinfo.at/
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Sprevádzanie žiakov na povolania a na ďalšie vzdelávanie sa v školách realizuje od 1. do 9. ročníka, 

integrovane v rôznych predmetoch. Školy a pedagógovia zodpovedajú za splnenie cieľov stanovených 

na národnej úrovni, nemajú však formálne stanovený vyučovací čas.  

Všeobecná štruktúra sprevádzania žiakov mimo školy sa určuje na národnej úrovni, pričom 

zodpovednosť za sprevádzanie žiakov na povolania je rozdelená podľa stupňa vzdelávania na 

celonárodnú alebo na regionálnu úroveň.  

Na regionálnej úrovni  sprevádzanie žiakov realizuje 45 regionálnych centier (Ungdommens 

Uddannelsesvejledning – UU) , ktoré sú zodpovedné za prechod žiakov povinnej školskej dochádzky na 

ďalší stupeň vzdelávania. Sprevádzanie žiakov na stredných školách realizuje Národné centrum pre 

sprevádzanie žiakov na povolania a ďalšie vzdelávanie (Landscenter for Uddannelses- og 

Erhvervsejledning – LUE). 

Praktickú skúsenosť so svetom práce žiaci získavajú v 9. a 10. ročníku základnej školy formou stáže 

u zamestnávateľov, ktorá môže trvať od jedného do štyroch týždňov. Stáže slúžia na premostenie 

ďalšieho vzdelávania a prípravy a často sú skombinované s návštevou odborných škôl. Po 

skúsenostiach zo stáží sa žiak na základe získaných informácií a konkrétnych skúseností rozhoduje 

o ďalšom smerovaní. Odborné vzdelávanie vo vyššom sekundárnom vzdelávaní využíva princípy 

duálneho vzdelávania a odborného výcviku, pričom 25% času je venovaných vzdelávaniu a 75% času 

odbornému výcviku priamo u zamestnávateľa.  

Ministerstvo školstva zodpovedá za národný portál sprevádzania žiakov na povolania a ďalšie 

vzdelávanie www.ug.dk. Portál obsahuje informácie o povolaniach, pracovných podmienkach 

u zamestnávateľov, o štatistikách pracovného trhu a o možnostiach ďalšieho vzdelávania na všetkých 

úrovniach. Všetky národné inštitúcie poskytujú diskusné fóra a zodpovedajú za jednotnosť 

v propagovaní služieb sprevádzania žiakov na národnej úrovni: http://eng.uvm.dk/guidance. 

  

 

 

 

 

http://www.ug.dk/
http://eng.uvm.dk/guidance
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Čo majú všetky štyri  krajiny spoločné v príprave žiakov na povolania už na základnej škole: 

1. Včasná identifikácia silných stránok a záujmu žiakov v profesijnej orientácii, 

2. Vzdelávanie žiakov v profesijnej orientácii a príprave na povolania, 

3. Dobrá informovanosť žiakov o povolaniach z rôznych informačných zdrojov z hľadiska 

uplatniteľnosti na trhu práce, 

4. Prepojenie základnej školy so zamestnávateľmi a potrebami trhu práce, 

5. Flexibilný školský systém v profesijnej príprave žiakov a školské inštitúcie reagujúce na 

hospodárske a spoločenské potreby. 

 

3. LEGISLATÍVNE OPATRENIA NA ZNÍŽENIE NEZAMESTNANOSTI MLADÝCH ĽUDÍ NA 

SLOVENSKU 

Podľa odporúčaní Rady Európskej únie na zníženie nezamestnanosti mladých ľudí bol vypracovaný 

záväzný Národný plán implementácie Záruky pre mladých ľudí v Slovenskej republike,  v ktorom je 

zakotvená dôležitosť vzdelávania a vedenia žiakov k získavaniu profesijných kompetencií, podpora 

duálneho vzdelávania a rozvíjanie technických a prírodovedných kompetencií. Aktívnymi opatreniami 

v Národnom pláne sa zaväzujú rôzne inštitúcie na spoluprácu. 

Novelou zákona o službách zamestnanosti bol na Slovensku s účinnosťou od 1. januára 2013 

vytvorený legislatívny rámec na zverejňovanie analýz a prognóz vývoja na trhu práce na webovom 

sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj na webovom sídle úradov práce, sociálnych vecí 

a rodiny. Bol vytvorený rámec na operatívny tok aktuálnych informácií medzi trhom práce a trhom 

vzdelávania v regionálnom i národnom rozmere, čo môže prispieť nielen k zlepšeniu informovanosti škôl 

o vývoji na trhu práce, ale aj k vytváraniu stratégií smerovania žiakov na povolania. Táto novela zákona 

o službách zamestnanosti bola prijatá súčasne s legislatívnymi zmenami v oblasti odborného 

vzdelávania a prípravy zameranými na lepšie prepojenie vzdelávania pre potreby trhu práce.  

Zákon o duálnom vzdelávaní 

Zákon č. 61/2015 Z.z. v § 1, bod d) upravuje systém duálneho vzdelávania a § 5 tohto zákona stanovuje 

formy praktického vyučovania a odbornú prax.  § 10 definuje, že  „v systéme duálneho vzdelávania sa 

žiak pripravuje na výkon povolania, skupiny povolaní, alebo na výkon odborných činností podľa 

konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa“. Tento zákon ucelene upravuje celý systém  
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duálneho vzdelávania od zmluvných vzťahov až po vzorové učebné plány a učebné programy. 

Zamestnávatelia priamo rozhodujú o tom, aké profesie potrebujú a ako sa majú odborné školy 

profilovať. Zákon zamedzuje  vzdelávanie a prípravu v odboroch, ktoré nie sú potrebné, alebo sú 

zastaralé.  Žiaci, ktorí sa vzdelávajú v systéme duálneho vzdelávania sa nielenže pripravujú priamo na 

profesie žiadané trhom práce, ale majú aj vopred, ešte počas prípravy v „duáli“, zabezpečenú 

kvalifikáciu a záruku pracovnej pozície po absolvovaní duálneho vzdelávania a prípravy.  

Za krátku existenciu systému duálneho vzdelávania je zapojených 391 zamestnávateľov a neustále, 

takmer exponenciálnym radom, pribúdajú ďalší. 

Profesijná orientácia žiaka ZŠ v Štátnom vzdelávacom programe  

Štátny vzdelávací program pre nižší stredný stupeň vzdelávania ISCED II zohľadňuje profesijnú 

orientáciu a definuje kľúčovú kompetenciu žiaka ako „spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v 

pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote“. Štátny vzdelávací program definuje 

pracovné kompetencie (spôsobilosti) žiaka:  

a) žiak si dokáže stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy  

b) žiak kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov  

c) žiak je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny  

d) chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní  

e) dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach  

Inovovaný Štátny vzdelávací program ISCED II definuje  kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k 

iniciatívnosti a podnikavosti:  

a) žiak dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh  

b) dokáže plánovať a riadiť nové projekty so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj 

v každodennom živote   

V inovovanom štátnom vzdelávacom programe je profesijná orientácia definovaná cieľom: „poskytovať 

každému žiakovi príležitosť objaviť a rozvinúť svoje schopnosti v súlade s reálnymi možnosťami, aby tak 

získal podklad pre optimálne rozhodnutie o svojom ďalšom vzdelávaní“.  Pre PZ a OPZ na ZŠ je len  
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málo možností získania metód a konkrétnych zručností prepojenia vzdelávania so svetom povolaní 

a celkovo zručností na využívanie príležitostí učenia žiakov z reálneho sveta je málo.  Podľa 

prieskumov akreditovaných vzdelávacích programov (AKV) je len mizivé množstvo kurzov, v ktorých PZ 

a OPZ môže získať zručnosti a schopnosti profesijnej orientácie a smerovania žiakov na povolania.  

V tabuľke sú uvedené relevantné kurzy a ich počty z celkového počtu 1255 akreditovaných kurzov: 

Programy AKV pre PZ témy súvisiace          
s profesijným alebo technickým vzdelávaním  

Číslo programu /programov 
AKV 

Počet 
programov 

Inovatívne vyučovanie technických predmetov 
176, 668, 740, 753, 754, 823, 856, 

953 

7 

Projektové vyučovanie alebo tvorba projektov 212, 228, 891, 1207 4 

Kariérové poradenstvo  343, 604, 712, 825, 890 4 

Profesijná orientácia žiakov 973, 1017 2 

Sebahodnotenie žiaka 1175 1 

Podnikateľské kompetencie žiakov  243, 1082 2 

 

Na jednej strane legislatívne úpravy a usmernenia (ako napríklad štátny vzdelávací program s 

definovanými cieľmi profesijnej orientácie) deklarujú čo sa má dosiahnuť, na druhej strane absentujú 

konkretizované praktické opatrenia, metodiky a celkový systém riadenia, ktorý by príslušnú legislatívu 

a usmernenia implementoval do praxe vzdelávania.  Implementačný rámec je veľkým deficitom 

prípravy žiakov na povolania už na základnej škole. 

 

4. NÁRODNÝ PROJEKT NA PODPORU PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE ŽIAKOV ZŠ (2013 – 2015) 

Strategickým cieľom národného projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na 

odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na 

rozvoj pracovných zručností a práca s talentami (ďalej NP) bola podpora profesijnej orientácie 

žiakov nižšieho stredného vzdelávania na základnej škole (ZŠ) na odborné vzdelávanie a prípravu 

(OVP).  Cieľom národného projektu bolo zlepšiť úroveň poskytovania profesijnej orientácie pre žiakov  
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ZŠ vo vzťahu k prioritám polytechnickej výchovy, aby sa žiaci ZŠ rozhodovali o budúcom štúdiu na SOŠ 

so zreteľom na potreby trhu práce a uplatniteľnosti na trhu práce. Realizáciou národného projektu sa 

vykrývali nedostatky v metodickej profesijnej príprave žiakov na povolania a konkretizovala  činnosť 

pedagogických zamestnancov a odborných pedagogických zamestnancov na základných školách. 

Medzi hlavné výstupy projektu patrí „Odborná metodika na identifikovanie a rozvoj profesijnej orientácie 

žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie na stredných odborných školách“ prostredníctvom „Nástroja pre 

identifikáciu potenciálu žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu na SOŠ“. Na používanie nástroja 

v ZŠ boli vyškolení výchovní/kariéroví poradcovia a učitelia odborných predmetov (fyzika, chémia, 

biológia a technika).  Učitelia odborných predmetov boli vyškolení aj v metodike praktického vyučovania 

odborných predmetov. Ďalším výstupom projektu je Katalóg pracovných pozícií a nárokov na ne pre 

účely profesijnej orientácie, ktorý je vynikajúcou pomôckou v orientácii žiakov v rôznych typoch 

známych aj menej známych povolaní. Národný projekt preklenul absenciu profesijnej orientácie žiakov 

na povolania a včasného identifikovania potenciálu žiakov na povolania, v ktorých sa môžu uplatniť na 

trhu práce. Významným a praktickým výstupom je aj  Manuál pre organizáciu nových foriem smerovania 

žiakov ZŠ na povolanie,  ktoré sú praktickým návodom pre PZ na profesijnú orientáciu. Niektoré z nich 

sú metódami, ktoré sa dajú využiť v jednom predmete, iné sú prierezové a možno ich využívať 

integráciou viacerých predmetov.  

Celková charakteristika výstupov národného projektu 

Výstupy národného projektu zaplnili medzeru smerovania žiakov na povolania a profesijnej orientácie 

žiakov a ich budúcej zamestnateľnosti v troch funkciách: 

 Informačných, informácie o možnostiach vzdelávania:  Katalóg pracovných pozícií, informačné 

online zdroje: www.profsme.sk 

 Kariérového smerovania – prvej smerovej voľby, práca s individuálnym žiakom, so žiakmi 

v malých skupinách, s rodičmi, kde ide o individuálne kariérne zameranie a rozvoj 

individuálneho žiaka. Nástroj pre identifikáciu potenciálu žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie 

a prípravu na SOŠ. 

 Edukačných, so zameraním na vyučovanie kompetencií zamestnateľnosti a riadenie kariérneho 

rozvoja. V projekte boli zadefinované zručnosti a postoje žiakov požadované v povolaniach 

spolu s hodnotiacimi kritériami miery nadobudnutia zručností, ktoré PZ a OPZ sledujú  
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u každého žiaka individuálne prostredníctvom Nástroja pre identifikáciu potenciálu žiakov ZŠ na 

odborné vzdelávanie a prípravu na SOŠ. 

 

Analýza problémov vedúcich k nízkemu záujmu zo strany žiakov o odborné vzdelávanie a prípravu na 

SOŠ 

Prieskum sa v NP realizoval na vzorke 5 958 žiakov ZŠ s cieľmi: analyzovať  problém nízkeho záujmu 

žiakov ZŠ o odborné vzdelávanie a prípravu, zistiť faktory profesijnej orientácie, ktoré majú na žiaka ZŠ 

vplyv pri rozhodovaní o svojom budúcom povolaní a strednej škole a identifikovať faktory, ktoré vedú 

k preferovaniu gymnázií a netechnicky zameraných škôl.   

Sledovali sa štyri faktory: 

1. Vplyv na rozhodovanie 

2. Informovanosť žiaka 

3. Sebahodnotenie 

4. Skúsenosť 

1. Analýzou bolo zistené, že výrazný vplyv na rozhodnutie  žiaka o prvej smerovej voľbe majú 

predovšetkým rodičia, a to preferovaním „atraktívnych“ povolaní a škôl. V ďaleko menšej miere sú to 

učitelia a výchovní / kariéroví poradcovia.  Analýza poukázala na to, že samotný žiak má na prvú 

smerovú voľbu mizivý vplyv.  
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2. Informovanosť žiaka –  ako vyplýva z grafu, najdôležitejší zdroj informácií pre žiaka sú opäť rodičia 

s výrazne menšou rolou  učiteľov. 

 

 

3. Sebahodnotenie žiaka – z grafu vyplýva, že iba 9,23% žiakov sa vie zhodnotiť a najväčší vplyv na 

sebahodnotenie majú opäť rodičia.  

 

20%	

18%	

10%	

7%	

2%	 2%	
1%	

Rodičia	 Internet	 Výchovný	poradca	 Učiteľ	 Starí	rodičia	 Kamará /spolužiaci	 Súrodenec	
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3. Skúsenosť  a záujem o žiadané povolania na trhu práce – žiaci uvádzali slabé možnosti  

praktických skúseností v škole a zo všetkých  5958 respondentov  iba 1461 žiakov malo záujem o povolania 

zo skupiny odborov žiadaných na trhu práce. 

 

Predpoklady uplatnenia sa žiaka v povolaniach definované v NP 

V NP bolo definovaných desať  všeobecných  kritérií uplatnenia sa žiakov v povolaniach a 5 

špecifických manuálnych zručností špecifikovaných všeobecne a zvlášť pre jednotlivé povolania.  

 

Zručnosť, schopnosť žiaka Konkrétne prejavy zručnosti a schopnosti 

 

Pružné prispôsobenie sa 
(zmeneným okolnostiam) 

 

Schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam, zmeniť či 
prispôsobiť svoje návyky a správanie, efektívne pracovať 
v nových alebo meniacich sa situáciách. 

Samostatné riešenie úloh Schopnosť samostatne analyzovať situáciu, hľadať riešenia 
úlohy a vykonávať prácu. 

Spolupráca pri riešení úloh Schopnosť zapájať sa do spoločnej práce, spoluvytvárať 
pozitívnu atmosféru v tíme, snaha o tímové dosiahnutie 
výsledkov. 

Riešenie problémov Schopnosť problém včas identifikovať, správne ho pomenovať, 
analyzovať, nájsť varianty riešenia, zvoliť optimálny variant, 
zrealizovať ho a následne zhodnotiť výsledok. 

26
208

472

35 48

331

20

240

81

Záujem žiakov o povolania zo skupiny študijných a učebných odborov na SOŠ
zadefinovaných NP „Dielne“
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Rozhodovanie Schopnosť robiť kvalitné a rýchle rozhodnutia založené na 
kombinácii analýzy, skúsenosti a dobrého úsudku. 

 

Sebaprezentácia a 
komunikácia 

Schopnosť kultivovane a efektívne verbálnou aj písomnou 
formou vyjadrovať myšlienky, názory a postoje a prezentovať 
svoju osobu s primeranou sebadôverou. 

Dotiahnutie vecí do konca Schopnosť ísť do všetkého s energiou a potrebou dokončiť 
začaté, nevzdávať sa pred koncom, a to aj v prípade 
komplikácií. 

Dodržiavanie pravidiel, 
disciplína 

Schopnosť dodržiavať princípy práce, pravidlá súvisiace 
s bezpečnosťou pri práci a spoločenskými pravidlami. 

Odolnosť voči záťaži Schopnosť zvládať náročné a záťažové situácie a prekonávať 
prekážky. 

Vytváranie a udržiavanie 
vzťahov s inými ľuďmi 

 

Schopnosť vnímať iných ľudí ako dôležitých partnerov a svojim 
aktívnym prístupom vytvárať a udržiavať s nimi profesionálne 
vzťahy. 

Špecifické kritériá  

K základným kritériám sa pridružuje 6 špecifických kritérií požadovaných pre výkon povolaní:  

1.  manuálna zručnosť, 

2.  technické myslenie, 

3.  priestorová predstavivosť, 

4. jemná motorika, presnosť 

5. praktické myslenie  

6. práca v sťažených pracovných podmienkach 

 5. PREDPOKLADY EFEKTÍVNEJ PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE ŽIAKOV  ZŠ  

Ako vyplýva z prieskumu a výstupov národného projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov 

základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy 

zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“,   pre efektivitu profesijnej orientácie 

žiakov s ich následným uplatnením v praxi a v budúcom živote, sú dôležité tri základne faktory, ktoré: 

1) prepájajú školu so svetom povolaní,  

2) upravujú metodiku učebného obsahu,  

3) individualizujú prístup k žiakom.   
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1.  Prepojenie základnej školy so zamestnávateľmi a strednými odbornými školami  

                                                                                  ZŠ 

 

 

                                                      Trh práce                     SOŠ 

 

Prepojenie základných škôl s trhom práce a strednými odbornými školami vytvára vysokú 

pravdepodobnosť budúcej zamestnateľnosti žiakov. Žiakom poskytuje praktický a reálny prehľad 

o možnostiach zamestnania a potrebách trhu práce a učiteľom umožňuje aktívne usmerňovať žiakov na 

typy povolaní, ktoré sú žiadané na trhu práce. Žiaci majú možnosť oboznamovať sa s prácou 

a pracovným prostredím, utvárajú si predstavu o práci a získavajú praktické pracovné skúsenosti.  

 

2.  Vyučovanie  školských predmetov prepojené so skúsenosťou žiaka vo svete povolaní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovaná teória 

Overenie  zvládnutia žiakom : predvedenie/prezentácia 

Reflexia činnosti / 
sebahodnotenie žiaka 

Skúsenosť žiaka vo svete povolaní 

Efektívny rozvoj 

špecifických zručností 
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Metodiku vyučovania predmetov alebo prierezových tém viacerých predmetov je potrebné orientovať 

viac:   

 a) na žiaka 

b) na praktický svet povolaní.   

PZ by mali čo najviac vyhľadávať príležitosť prepojenia učiva so svetom povolaní a sledovať cyklus: 

predvedenie preberaného učiva žiakom a reflexiu činnosti s podnietením sebahodnotenia žiaka. Na 

rozvoj žiadaných zručností a schopností žiakov zamestnávateľmi, ktoré definoval  NP je žiadúce čo 

najviac metodicky využívať skupinovú prácu / kooperatívne vyučovanie. 

3. Individualizovaný prístup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individualizovaný prístup umožňuje, aby bolo vzdelávanie viac prepojené s požiadavkami pracovného 

trhu a zamestnávateľov.  Hromadný prístup  k celej triede plní svoju sociálnu a vzdelávaciu funkciu na 

primárnom stupni vzdelávania, no individualizovaný prístup v nižšom sekundárnom vzdelávaní viac 

zodpovedá požiadavkám trhu práce a smeruje žiakov na požadované technické smery, alebo na systém 

Ak má žiak iné predpoklady, 

napríklad, ak je humanitne 

orientovaný, učí sa iným 

spôsobom, napríklad objavným 

učením, písaním esejí a pod. 

Ak má žiak iné predpoklady 

Ak má žiak predpoklady na 

odborné vzdelávanie, môže sa 

učiť časť toho istého učebného 

obsahu v inom prostredí, ako sú 

napr. exkurzie do firiem, na SOŠ 

a pod.  

Ak má žiak predpoklady 

Individualizovaný prístup smerovania žiakov 
na duálne vzdelávanie 
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duálneho vzdelávania. Individualizovaný prístup na ZŠ znamená, že rovnaký učebný obsah sa 

pretransformuje do rôznych foriem, ktoré vyhovujú jednotlivým žiakom, alebo skupinám žiakov. Na 

základe pozorovania schopností, záujmov a hodnôt žiakov a čiastočného hodnotenia jednotlivých 

žiakov sa pre nich volia formy vzdelávania, pri ktorých je dôležité, aby sa do ich vyučovania zapájali 

okrem učiteľov aj odborníci z praxe a rodičia.  

5. SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA (SDV) A SMEROVANIE ŽIAKOV ZŠ NA SDV  

V nadväznosti na predchádzajúci NP, nový národný projekt  s názvom „Duálny systém vzdelávania 

a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“ v aktivite A 5.1. stanovuje ciele: 

a)  vytvoriť koncepciu prvkov smerovania žiakov ZŠ na SDV  

b)  definovať prvky smerovania žiakov na duálne vzdelávanie  

c)  vytvoriť metodiku  implementácie prvkov vo vybraných ZŠ   

Jedným z aktívnych opatrení trhu práce bolo vytvorenie systému duálneho vzdelávania (SDV), ktorý je 

špecifikovaný zákonom č. 61/2015 Z.z. Duálne vzdelávanie6  je systém odborného vzdelávania a 

prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre 

povolanie. Charakterizuje ho úzke prepojenie všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v 

strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.  Žiak si vytvára priamy 

vzťah so zamestnávateľom formou učebnej zmluvy. Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho 

vzdelávania je vzťah medzi zamestnávateľom a školou, uzatvorený na zmluvnom základe vo 

forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného 

vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka.Za 

celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s 

jeho realizáciou. Za pracovisko praktického vyučovania sa považuje organizačná súčasť 

zamestnávateľa alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávateľ vlastnícke právo alebo užívacie právo 

a ak mu bolo zároveň vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické 

vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.  Osvedčenie vydáva na základe žiadosti zamestnávateľa 

príslušná stavovská alebo profesijná organizácia s vecnou pôsobnosťou k odboru štúdia podľa prílohy 

č. 7 Vyhlášky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom 

vzdelávania, v ktorom uskutočňuje zamestnávateľ praktické vyučovanie. Osvedčenie oprávňuje  

                                                           
6 Zdroj: RSOV 
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zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie žiakom v systéme duálneho vzdelávania, s ktorými 

zamestnávateľ uzatvorí učebnú zmluvu podľa § 19 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a 

príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon č 61/2015) na základe zmluvnej 

spolupráce s vybranou strednou odbornou školou vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní podľa § 16 

zákona č. 61/2015 Z. z.. Spôsobilosťou zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom 

odbore alebo v učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania je najmä materiálno-technická, 

odborná a personálna pripravenosť poskytovať praktické vyučovanie v súlade so školským zákonom a 

zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň sa ňou 

rozumie aj zabezpečenie prípravy žiaka na výkon povolania v súlade so štátnym vzdelávacím 

programom, vzorovými učebnými plánmi a vzorovými učebnými osnovami pre systém duálneho 

vzdelávania. 

Tento systém vzdelávania a príprava žiaka na výkon povolania plne zodpovedajú požiadavkám 

zamestnávateľa. K ďalším silným stránkam SDV patria: 

 Nadobudnutie kvalifikácie a praxe priamo u zamestnávateľa. 

 Osvojenie si pracovných návykov priamo vo výrobnom procese u zamestnávateľa. 

 Výučba na nových technológiách priamo u zamestnávateľa. 

 Zodpovednosť zamestnávateľov za praktickú časť odborného vzdelávania. 

 Vplyv zamestnávateľov na obsah odborného vzdelávania. 

 Aktuálnosť odborných vzdelávacích programov a ich obsahu, možnosť flexibility v ich 

úprave. 

 Overenie vedomostí a zručností  absolventa zamestnávateľom pri ukončovaní štúdia. 

 Žiak si vyberá povolanie a zamestnávateľa, ktorý mu zabezpečí praktické vyučovanie. 

 Výber žiaka na duálne vzdelávanie priamo zamestnávateľom a prijímanie žiaka do 

školy so súhlasom zamestnávateľa. 

 Dohľad zamestnávateľských združení nad duálnym systémom vzdelávania. 

 Finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom. 

 Úzka spolupráca podniku, školy a žiaka. 

 Prakticky cielené učebné osnovy pre jednotlivé odbory. 

 Rozvoj povolaní naviazaných na potreby trhu. 

 Vysoká pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom. 
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 6. ZHRNUTIE TEORETICKÝCH VÝCHODÍSK  

Z teoretických východísk a prieskumu profesijnej orientácie na základných školách vybraných 

európskych krajín vyplýva, že smerovanie žiaka k povolaniu je  poslaním základnej školy, pretože 

povolanie, ktoré si žiak vyberie na základe troch najdôležitejších atribútov - záujmu, predpokladov 

vykonávať vybrané povolanie a spoločenskej uplatniteľnosti na trhu práce, je to najdôležitejšie, na 

čom musí postaviť základná škola celý systém vzdelávania a výchovy. 

Súčasťou kvalitnej výchovy a vzdelávania je aj smerovanie žiakov ZŠ k výberu svojho povolania, ktoré 

budú vykonávať počas svojho celého nasledovného života. Podmienkou správneho výberu je súlad 

individuálnych predpokladov žiaka, jeho záujmov a potrieb spoločnosti (trhu práce). Pokiaľ jeden z 

týchto faktorov nefunguje, žiak si vyberie povolanie, ktoré mu v živote neposkytuje sebarealizáciu, 

vrátane jeho úspechu, čo znamená pre spoločnosť nevyčísliteľné straty. 

Z toho dôvodu je nevyhnutné, aby PZ ZŠ sprevádzal žiaka k správnemu výberu povolania. PZ na 

svojom vyučovacom predmete najlepšie spoznáva žiaka, zohráva dôležitú rolu pri sebapoznaní žiaka 

práve v schopnostiach, zručnostiach týkajúcich sa predmetu, súvisiacich záujmov s predmetom a s čím 

súvisí aj identifikácia predpokladov smerovať žiaka na povolanie v súvislosti s jeho predpokladmi, 

záujmami a samozrejme povolaniami žiadanými na trhu práce. 

V NP „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu 

prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca 

s talentami“ boli zadefinované prvky, ktoré súvisia so správnou voľbou povolania.  Analýzy prieskumu 

poukázali predovšetkým na slabý vplyv žiaka na rozhodovanie o svojom budúcom povolaní, nedostatok 

informácií a praktických skúseností, nerozvinuté zručnosti sebahodnotenia žiakov a slabú 

informovanosť o svete povolaní. Najzávažnejším zistením je slabá orientácia žiakov na žiadané 

povolania na trhu práce a  ich následná zamestnateľnosť. Tieto zistenia jasne hovoria, že je 

nevyhnutné:  

A:  rozvíjať schopnosti a zručnosti potrebné pre uplatneniu sa na trhu práce 

B:  identifikovať na vyučovacích predmetoch špecifické predpoklady u žiakov a rozvíjať ich, tým sú 

myslení talentovaní žiaci nielen v teoretických vedomostiach, ale aj žiaci, ktorí majú rôzne iné 

špecifické zručnosti – napr. manuálnu zručnosť, jemnú motoriku.... a môžu byť úspešní 

v povolaniach, ktoré dnes na trhu riešia problematiku nedostatku kvalifikovaných zamestnancov 
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C:  identifikovať, podporovať záujem žiakov 

D:  rozvíjať sebapoznanie a sebahodnotenie žiakov 

E:  poskytovať žiakovi a rodičovi relevantné informácie o TP, uplatniteľnosti na TP, SŠ vrátane 

SOŠ 

F:  zvýšiť rolu PZ pri poskytovaní relevantných informácií, pri identifikácii špecifických predpokladov 

žiaka, pri rozvoji schopností potrebných pre uplatnenie sa v živote, pri rozvíjaní jeho 

sebapoznania, čím sa zvýši akceptácia PZ 

Rozhodujúce aspekty – oblasti prvkov smerovania žiakov ZŠ na SDV 

• Poskytnúť žiakovi ZŠ a jeho zákonnému zástupcovi relevantné, komplexné informácie, 

dostupné žiakovi, pedagógovi, rodičovi 

• Umožniť žiakovi ZŠ nadobúdať praktické skúsenosti ako nevyhnutný predpoklad úspešnosti 

správneho výberu povolania 

• Vyvolať, podporiť záujem žiakov o povolania žiadané na trhu práce 

• Zvýšiť úroveň schopností a zručností žiakov, vrátane sebareflexie žiaka, potrebných pre 

uplatnenie sa na trhu práce 

Ako vyplynulo z prieskumu a rovnako aj smerovania žiakov v súlade s potrebami trhu, prvky smerovania 

žiakov na SDV je nevyhnutné definovať v štyroch oblastiach: vplyv na žiaka a vplyv / posilnenie žiaka 

samotného pri voľbe ďalšieho smerovania; sebahodnotenie žiaka, informovanosť a praktická skúsenosť.  

 

Oblasti prvkov smerovania žiakov ZŠ na duálny systém vzdelávania 

 

VPLYV 

 

- Inovatívna práca  
s rodičmi, 

- Techniky 
rozhodovania 

- Posilnenie vplyvu 
žiaka 

 

SEBAHODNOTENIE 
ŽIAKA 

- Vyhodnocovanie 
školských / tímových 
aktivít žiakom, 

- Reflektovanie silných 
stránok a talentov v 
technických a 
prírodovedných 
predmetoch 

 

INFORMOVANOSŤ 

 

- Virtuálne profesijné a 
rozvojové centrum na 
ZŠ, 

- Smerovanie žiaka na 
vyhľadávanie informácií 
o povolaniach / systéme 
duálneho vzdelávania 

- Základy podnikania 
- Povinnosť používať 

všetky zdroje 
zamestnávateľov 
(CO,DP a i.) 

 

PRAKTICKÁ 
SKÚSENOSŤ 

- Skúsenosti  z 
firiem 

- Praktický nácvik 
zručností pre 
povolania (10 + 6) 
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