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                                                          Výchovné poradenstvo  

                                       v školskom roku 2017/2018 

 

 

I. Testovanie: 

 
1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa uskutoční 21. marca 2018 

(streda).  Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa 

vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

- náhradný termín:5. apríla 2018(štvrtok) 

2. V stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ. Testovania 

papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s 

mentálnym postihnutím. 

 

II. Profesijné (kariérové) poradenstvo 
 

1. Zvyšovať si  profesijné kompetencie výchovného poradcu prostredníctvom 

kontinuálneho vzdelávania, účasťou na národných projektoch, odborných seminároch  

a konferenciách, činnosťou v stavovských organizáciách a pod. 

-  v spolupráci s dobrovoľníckymi centrami si rozšíriť vedomosti o dobrovoľníctve.  

 

 

2. poskytovať žiakom informácie o dobrovoľníctve, ako o jednom zo spôsobov získavania 

a rozvoja nových zručností, kompetencií a skúseností, ktoré môžu prispieť k ich 

informovanému rozhodnutiu sa pre určité povolanie alebo k výberu ďalšieho študijného 

zamerania. 

 

3. Vo svojej práci využívať elektronickú pomôcku KomposyT dostupnú na 

www.komposyt.sk.  

 

4. K profesionálnej orientácii žiakov základných škôl sa odporúča využívať informácie, 

ktoré sú na tento účel zverejnené na www.profsme.sk v rámci výstupov národných 

projektov  „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a 



prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných 

zručností a práca s talentami“ a „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“. 

 

5.  a/ odporúča sa nadväzovať a prehlbovať spoluprácu a väzby medzi ZŠ, SOŠ a 

zamestnávateľmi.   

     b/ osobitnú pozornosť venovať približovaniu možností systému duálneho vzdelávania 
a ostatných foriem odborného vzdelávania a prípravy v technických odboroch vzdelávania 

žiakom a ich rodičom.  

 

6. Výchovným poradcom základných škôl sa odporúča využívať informácie o aktuálnej 

ponuke učebných miest pre nasledujúci školský rok v systéme duálneho vzdelávania 

zverejnenej na www.potrebyovp.sk a www.dualnysystem.sk. 

 

7.  Výchovným poradcom a učiteľom, ktorí majú v rámci národných projektov vytvorený  
prístup na www.profsme.sk sa  naďalej odporúča využívať Nástroj pre identifikáciu  
potenciálu orientácie žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu  
na stredných odborných školách „PROFsmeZŠ“ a Podporný nástroj pre realizáciu  
kariérneho poradenstva pre žiakov stredných odborných škôl „PROFsmeSOŠ“. 
 

8. Výchovní poradcovia a kariéroví poradcovia využívajú materiály: 

a/ Komunikačné postupy vhodné pre podporu rozhodovania v oblasti odborného 

vzdelávania, 2016 

b/ Fakty a údaje pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium, 2016.  
Materiály sú zverejnené na webovom sídle ministerstva školstva v časti Regionálne 

školstvo/Výchovné, psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo /Výchovné 

poradenstvo http://www.minedu.sk/vychovne-psychologicke-a-specialnopedagogicke-

poradenstvo/ 

 

9. Základné školy a stredné odborné školy majú iniciatívne organizovať vzdelávanie  

na získanie nižšieho stredného vzdelania a aktívne informovať o tejto možnosti fyzické osoby.  
 

10. Aktualizované zoznamy: 

a/  Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre 

potreby trhu práce 

b/  Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce  

c/ Zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa odborné vzdelávanie a 

príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej škole na celom území SR (s termínom 

zverejnenia 15. 09. 2017)  

sú  zverejnené na http://www.minedu.sk, v časti Regionálne školstvo v kategórii Výchova 

a vzdelávanie v stredných školách, položka Zoznam študijných odborov a učebných 

odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zoznam 

študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce. 



11.  Webové stránky: 

 
http://www.zoznamskol.eu/ www.skoly.sk 

 www.istp.sk  www.sustavapovolani.sk 

www.mapaskol.iedu.sk www.icm.sk 

www.stredneskoly.sk www.europa.eu 

www.stredneskoly.eu www. eures.sk 

http://www.svs.edu.sk/ www.atena.sk 

www.profsme.sk www.dualnysystem.sk 

www.komposyt.sk. http://www.siov.sk 

www.portalvs.sk www.univerzita.net 

www.saia.sk www.uplatnisa.sk 

www.minedu.sk www.potrebyovp.sk 

www.rzsdv.sk/wordpress/strana-3 www.vs.iedu.sk 

http://potrebyovp.sk/dv_zamestnavatelia 
 

 

 

 

III.  Povinná školská dochádzka a prechod na strednú školu  
                                                      Zákon 245/2008 
 

12.  Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách 

pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa tohto zákona, ak tento 

zákon neustanovuje inak. (§ 20) 

 
 13. Skončenie plnenia povinnej školskej dochádzky (§ 22) 

 

(1) Žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej 

školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania v školách podľa tohto zákona alebo 

dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku. 

 

(2) Žiakovi ôsmeho ročníka vzdelávacieho programu základnej školy, ktorý dovŕšil 16 rokov 

veku, riaditeľ školy umožní ukončiť deviaty ročník a získať nižšie stredné vzdelanie, ak je 

predpoklad úspešného ukončenia najneskôr do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 

17. rok jeho veku. 

 

(3) Žiakovi s ťažkým zdravotným postihnutím
26

) môže riaditeľ školy umožniť vzdelávanie v 

základnej škole až do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 18. rok veku. 

(Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím príslušný orgán vydáva preukaz, ktorého vzor je 

uvedený v prílohe č. 6. Preukaz je určený aj na uplatnenie ďalších kompenzácií podľa 

osobitných predpisov.)  

14. Plnenie povinnej školskej dochádzky v strednej škole (§ 21) 

Žiak, ktorý bol v priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky prijatý do strednej školy 

alebo do školy podľa § 94 (školy pre žiakov so ŠVVP), pokračuje v plnení povinnej školskej 

dochádzky až do jej skončenia v tejto škole, ak tento zákon neustanovuje inak. 

 

 

http://potrebyovp.sk/dv_zamestnavatelia
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245#f3529914


15. Predpoklad prijatia na vzdelávanie (§ 62)  

 

(1) Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť 

prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil 

podmienky prijímacieho konania. 

 

(2) Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziách alebo 

osemročného vzdelávacieho programu v konzervatóriu môže byť prijatý uchádzač, ktorý 

získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) a úspešne ukončil piaty ročník základnej 

školy v príslušnom školskom roku a splnil podmienky prijímacieho konania, ak tento zákon 

neustanovuje inak. 

 

(3) Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania 

môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) a v 

príslušnom školskom roku úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej 

školy a splnil podmienky prijímacieho konania alebo získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 

16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania. 

(4) Do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania 
môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v 
poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne. (t. j. v ZŠ musí absolvovať 
vzdelávací program základnej školy, ktorého dĺžka je 9 rokov). 

16. Zmena v prijímacom konaní od 1.9.2017: 

Z ÁKON č. 178 zo 14.júna2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov: 

 

1. V § 66 odsek 5znie: 

„  Orgán miestnej štátnej správy v školstve zabezpečí, aby riaditelia stredných škôl v jeho 

územnej pôsobnosti určili na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania 

uchádzača termíny v čase od 25. marca do15.apríla tak, aby sa termíny tohto overenia na 

jednotlivých stredných školách nezhodovali. 

 

IV. Systém duálneho vzdelávania: 
 

17.  V systéme duálneho vzdelávania musí stredná odborná škola uzavrieť so 

zamestnávateľom písomnú zmluvu o duálnom vzdelávaní: 

- zamestnávateľ poskytuje žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady, 

- zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a 

prípravu v systéme duálneho vzdelávania. 

 

18. Po uzatvorení zmluvy o duálnom vzdelávaní zamestnávateľ a stredná odborná škola  

zverejnia na svojich webových sídlach oznámenie o možnosti absolvovať odborné  

vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore  

v systéme duálneho vzdelávania. 

 

 



19. Po ukončení prijímacieho konania stredná odborná škola doručí zamestnávateľovi, s 

ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, zoznam prijatých a zapísaných 

žiakov, ktorí priložili k prihláške na vzdelávanie potvrdenie o odbornom vzdelávaní a 

príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, v rozsahu meno, priezvisko a dátum 

narodenia. 

20.  Od 1. septembra 2016 nadobúda účinnosť vyhláška č. 231/2016 Z. z., ktorou sa mení 

a dopÍňa vyhláška č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k 

odborom vzdelávania. 

 

21. ŠIOV na báze mesačnej periodicity vydáva newsletter DUÁL určený pre základné školy, 

stredné školy a zamestnávateľov. Jednotlivé vydania sú zverejnené na webovom sídle ŠIOV 

http://www.siov.sk, v časti Newsletter.  

 

 

22.  Informácie súvisiace so vstupom SOŠ do systému duálneho vzdelávania (prehľady 

zamestnávateľov v jednotlivých regiónoch zapojených v systéme duálneho vzdelávania, 

informácie o stavovských a profesijných organizáciách príslušných k jednotlivým študijným a 

učebným odborom, informácie o právnych a organizačných podmienkach vstupu do systému 

duálneho vzdelávania) sa nachádzajú na webovom sídle Rady zamestnávateľov pre 

systém duálneho vzdelávania http://www.rzsdv.sk/wordpress/strana-3  

 

23. Ďalšie informácie o duálnom vzdelávaní je možné získať na stránkach:  

http://www.rsov.sk/system_dualneho_vzdelavania 

http://potrebyovp.sk/dv_zamestnavatelia 

http://www.profsme.sk/ 

 

 

V. Zbery záujmov žiakov o stredné školy 

24. Zbery záujmov žiakov pre ŠVS Michalovce sa uskutočnia v týchto termínoch: 

a/ 05.12.2017 

b/ 23.02.2018 

c/ 11.04.2018 

 

 

 

 

 

http://www.rsov.sk/system_dualneho_vzdelavania
http://potrebyovp.sk/dv_zamestnavatelia
http://www.profsme.sk/


VI. Plán porád 

 
25. Porady výchovných poradcov sa uskutočnia v týchto termínoch: 

 

P.č. Dátum Miesto 

   

1. 18.10.2017 Gymnázium Lipany 

2. 06.12.2017 Súkromná SOŠ Pod Kalváriou, Prešov 

3. 14.02.2018 Gymnázium Sabinov 

4. 06.06.2018 ZŠ s MŠ Brezovica 

 

 

 

Vypracoval: 

Mgr. Róbert Letkovský, metodik 

Dňa 18.10.2017 


