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1. Implementácia a overovanie prvkov smerovania 
žiakov základných škôl na povolanie v Systéme 
duálneho vzdelávania 

 

Úvod 
 

Proces implement ácie a 

 Syst éme 

  

at rakt ivit y a kvalit y odborného vzdelávania a ) v zapojených 

bolo ident if kov, 

na cest e k povolaniam.  

 

Spôsob implement ácie  SDV pozost ával  

z dvoch hlavných fáz  prípravnej a   

 

Prípravná fáza prebiehala v týchto krokoch: 
 

1. Vypracovanie Met odiky .  

 

2. Vypracovanie Akredit ovaného programu kont inuálneho vzdelávania: 

 1  

AKV). 

 

3. Realizovanie  20 kurzov  251 pedagogických 

. Vzdelávanie bolo 

 súvisiacich s ident if ikáciou 

pot enciálu a svet  povolaní . Pedagogickí 

poznat ky o  

v súlade s pot rebami t rhu práce a akt uálne informácie o 

                                                      
1 číslo rozhodnutia o akreditácii: 1760/2017-KV 
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a 

pedagógom predst avené rôzne akt ivizujúce met ódy súvisiace so sprevádzaním 

 Vzdelávacie k

v mesiacoch december 2017 - máj 2019. 

 

4. Výber 28  (z  

spoluprácu pri implement ácii a  overovaní prvko   na 

povolanie v SDV (prvky na pod  

 

5. Zost avenie 28   z 

,  výchovných / kariérnych poradcov, zást upcov 

. 

 

6. Výber konkrét nych t ried v 

realizáciu implement ácie a overovania p

povolanie v SDV. V prebehol výber po 1 t riede v  

spolu . 

 

7. Realizácia 8 plánovacích workshopov  28 

. Workshopy  v mesiacoch august   september 

2018 . Pedagogickým zamest nancom boli 

poskyt nut é informácie o met ódach a formách implement ácie prvkov 

 v  bol 

predst avený  plán implement ácie prvkov do výchovno-vzdelávacieho 

procesu 

 5-bodovým príst upom. Plánovacích workshopov 

. 
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8. Vypracovanie plánu implement ácie prvkov do výchovno-vzdelávacieho procesu 

v  odbornými zamest nancami ,,NP v spolupráci 

so zást upcami 28  

 

Realizačná fáza: 
 

Implement ácia a overovanie prvkov   na povolanie v SDV bola 

realizovaná priamym a nepriamym  spôsobom. Hlavný rozdiel medzi priamym 

a nepriamym spôsobom súvisel 

 rozvojom kariérového 

vo fáze realizácie. V nepriamej realizácii bol odborný 

(najmä 

v prípravnej fáze) v met odických usmerneniach, v podpore, v poradenst ve 

alebo konzult áciách  pre pedagogických zamest nancov realizujúcich 

implement áciu a   na povolanie v SDV. 

 nepriamym spôsobom vykonávali í 

zamest nanci, odborní zamest nanci i. Z dôvodu obmedzených 

personálnych kapacít  národného projekt u boli osobne prít omní a zapojení odborní 

zamest nanci v období sept ember 2019  jún 2020 celkovo v 11-

17-  overovanie nepriamym spôsobom. 

 

ealizácie imple   na povolanie v SDV 

bolo  podporu kariérového vývinu  mali pot rebné 

 súlade so svojimi 

predpokladmi, záujmami a pot rebami t rhu práce. Prvky smerovania (na podporu 

) boli implement ované: 

 priamo do vyučovacích hodín,  
 do cielených skupinových aktivít ZŠ, 
 do individuálnej aktívnej práce so žiakmi ZŠ. 
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1.1. Implementácia a overovanie prvkov smerovania žiaka 
ZŠ na povolanie v SDV priamo do vyučovacích hodín 
 

Personálne pokryt ie (realizátor):  

- realizát ormi implement ácie a overovania 

s uplat nením 5-bodového príst upu 

v spolupráci s o  

- hlavnou úlohou odborných zamest nancov ,,NP  

podpora peda . 

    

Obdobie realizácie: 

- v s uplat nením 5-bodového príst upu boli realizované  v priebehu 

mesiacov október 2018   január 2020.  

 

 

- i  povolanie v SDV 

prebehli na 2 354 , 

- s  bolo 

realizovaných 90  

- do ost at ných 2  overované nepriamou 

implement áciou  .  

 

 

- v  met odikou 5-bodového príst upu boli realizované vo 

 , 

- met odika 5-bodového príst upu bola implement ovaná a overená v nasledujúcich 

predmet och: technika, informat ika, matemat ika, slovenský jazyk a literatúra, 

.   
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Postup implementácie a overovania:  

 

Prípravná fáza:  

1. Def inovanie st rat égie spôsobov int egrácie prvkov 5-bodového príst upu do 

 a následný výber predmet ov 

vhodných pre implement áciu prvkov   na povolanie v SDV 

s uplat nením met odiky 5-bodového príst upu.   

 

2.  nás  vybrat ých predmet ov do  plánov 

na implement áciu prvkov do výchovno-vzdelávacieho procesu pre konkrét ne 

 

 

3. 

zamest nancami a inovat ívnych hodín s 

uplat nením 5-bodového príst upu podmienená vzájomnými pripomienkami a 

konzult áciami s pedagogickými zamest nancami.  

 

4. Prezent ácia dv  

s , z kt orej bol 

zhot ovený videozáznam.  

 

5. 

zamest nancov spolu so 

záznamom o konzult ácii k  uplat nením 5-bodového 

príst upu. 

 

 

 

1. Priamy spôsob  

 osobná  odborného zamest nanca na ej hodine, 
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 spracovanie pozorovacieho hárku o implement ácii 5-bodového príst upu, 

  hodiny vedené odborným 

zamest nancom  s  zamerané na implement áciu 5-

  

 vypracovanie záznamu o konzult áciách s .  

 

2. Nepriamy spôsob 

  s uplat nením met odiky 5-

bodového príst upu orných zamest nancov ,,NP ,  

 poradenst vo a konzult ácie boli realizované vopred prost redníct vom 

s odborným .  

 ích hodín s 5-

bodovým príst upom boli prezent ované aj ost at ným pedagógom vybraných 

 ako príklady dobrej praxe.  

 

 

1.2. Implementácia a overovanie prvkov smerovania žiaka 
ZŠ na povolanie v SDV do cielených skupinových aktivít  
 

Druhý spôsob, kt orým boli realizované implement ácia a overovanie prvkov 

 SDV, bol zameraný na skupinové akt ivit y. Medzi 

t iet o cielené skupinové akt ivit y pat ria: 
 

- „Okrúhle stoly“. 
- „Práca s informáciami“.   
- „Ochutnávky povolaní“. 
- „Zapojenie rodičov“.  

 

 

Aktivita „Okrúhly stôl“ 
 

Personálne pokryt ie (realizátor):  
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- realizát ormi implement ácie a overovania boli odborní zamest nanci ,,NP  

- p  akt ivit y v pozícii 

 

 

Obdobie realizácie: 

- akt ivit a bola realizovaná  na , v mesiacoch september 

 október 2018 a 2019.  

- v vo  

 

- v  bola akt ivit a realizovaná v  

 

 akt ivity a : 

- implement ácia a overovanie prvkov 

boli realizované v 194 t riedach v 8. a , 

- do akt ivit y bolo zapojených dovedna 3  28 spolupracujúcich .  

 

 

- po dohode s  boli pre realizáciu t ejt o akt ivit y  

samost at né hodiny z  

-  

 

Postup implementácie a overovania:  

 

Prípravná fáza:  

1. 

súvisiacich s realizáciou int erakt ívnej hodiny zameranej na poskyt nut ie 

 

duálneho vzdelávania, o  danom regióne, o vývoji t rhu 

práce na Slovensku.  
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2. St anovenie plánu realizácie akt ivit y a plánu osobných st ret nut í a konzult ácií 

 pedagogickým zamest nancami 

 

 
 

 

 

1. ch ých  

 

 

 

2. Vyhodnot enie akt ivit y a spracovanie pripomienok pedagogických 

 

k inovácia pôvodnej verzii akt ivit y - odborní zamest nanci ,,NP 

boli zachované pôvodné ciele akt ivit y. Temat ické názvy:  
 

 „Pripravený na duál“ 
 „Spojme sa pre duál“ 
 „Vstup do duálu“  
 „Spoznaj duál“  

 

3. Realizácia 4  

 

v oku 2019/2020.  

 

4.  vyhodnocovacích 

zamest nancov.    

 

Aktivita – „Práca žiakov s informáciami“  
 

Personálne pokryt ie (realizátor):  
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-  

- 

  realizácii akt ivit y.  

 

Obdobie realizácie:  

-  

- implement ácia a  mesiacoch október - 

november 2018 a 2019.  

 

  

- 

prost redníct vom t ejt o akt ivit y boli realizované v 185 t riedach v 8. a 

 3 697  

-   

 

 

-  webovou 

 

 

 

 

t ejt o akt ivit y.  

 

Postup implementácie a overovania:  

 

 

Prípravná fáza:  

 

1.  met odiky akt ivit y odbornými 

na prácu s informáciami. Post upne bola met odika akt ivit y 
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predst avená  

st ret nut í a konzult ácií.    
 

2. St anovenie konkrét neho 

 pedagogickými 

 

 

 fáza:  

 

1. Realizácia implement ácie a overovania   na 

povolanie v SDV do akt ivit y  pedagogickými 

zamest nancami  

 

 V ,,NP   na akt ivit e bol 

vypracovaný vyhodnocovací hárok  s poznámkami odborného zamest nanca 

k  nasledovala konzult ácia s 

o jednot livých fázach hodiny, o met ódach a akt ivit ách,  kt oré boli uplat nené 

v   

 

 Ak odborní zamest nanci ,,NP   neboli na akt ivit ách prít omní, 

pedagogickí zamest nanci vyt vorili správu o realizovanej akt ivit e. Následne 

bola realizovaná konzult ácia s odbornými zamest nancami a vyhodnot enie 

akt ivit y.  

 

2. Vyhodnot enie akt ivit y odbornými zamest nancami ,,NP 

spät nej väzby v, pedagogických zamest nancov a vyhodnocovacích hárkov 

(v prípa .   

 

3. Spracovanie  zoznamu s  kvalit u a at rakt ivit u ,,Práce 

 zameranými na povolania a SDV.  
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Aktivita – „Ochutnávka povolaní“ 
 

Personálne pokryt ie (realizátor):  

- realizát ormi ,,Ochut návok 

 

- odborní zamest nanci poskyt ovali pedagogickým zamest nancom na 

  rôznych fázach 

implement ácie a overovania.    

 

Obdobie realizácie: 

- priame a  

 2018/2019 a 2019/2020.  

 

  

- 

a overované na  (priama a sprost redkovaná 

forma organizácie ochut návok povolaní) na celom území SR, 

- 36 ,,Ochutnávok 

povolaní  9. ro  

(zoznam  

-  priest oroch 

u  

-  , Dni ot vorených 

SDV, t emat ické 

výst avy, diskusie  

  9. 

.  

 

Zoznam zamestnávateľov, u ktorých sa realizovali ,,Ochutnávky 
povolaní“ priamym spôsobom:  
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- Radisson Blu Charlt on Hot el, 

Brat islava 

- Falkenst einer hot el, Brat islava 

-  

-  

- Hot el Lev, Levice 

- ZF Slovakia, a.s., prevádzka Levice 

- ZF Slovakia, a.s., prevádzka Trnava  

- HUHN PressTech, spol. s r.o., Vráble  

- Mat ador Aut omot ive Vráble, a.s., 

Vráble   

-  SPOL, s.r.o., Vráble  

- GeWis Slovakia, s.r.o., Prievidza  

- Brose Prievidza, spol. s r.o., Prievidza 

- M & G Classic Chrome & Cars, s.r.o., 

Vráble   

- Manz Slovakia, s.r.o., Nové Mest o nad 

Váhom 

- HF NaJUS, a.s., Dubnica nad Váhom 

- Muehlbauer Technologies, s.r.o., 

Nit ra  

- ZSE, a.s., Brat islava  

-  

- Plast ic Omnium Aut o Ext eriors, s.r.o., 

Lozorno  

- Swep Slovakia, s.r.o., Kechnec  

- T-  

- Boni Fruct i, spol. s r.o., Dunajská 

 

- McDonald´ s Brat islava 

-  

- COOP Jednot a Slovensko, spot rebné 

 

-  

- Cont inent al Aut omot ive Syst ems 

Slovakia, s.r.o., Zvolen 

- RESTON, s.r.o., Trnava 

 

Postup implementácie a overovania:  

 

Prípravná fáza:  

1.  

predst avená  

st ret nut í a konzult ácií. Do met odiky boli zapracované pripomienky a návrhy 

.  
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2. Vyt v  

v SDV v 

a   

 

3. Dohodnut ie podmienok a  jednot livých 

  

 

4. Výber a m pedagogických 

zamest nancov.   
 

 

 

 

1. Realizácia implement ácie a 

NP 

 

 

 V  

vypracovaný pozorovací a vyhodnocovací hárok k vyhodnot eniu akt ivit y. Po 

 pedagogickým 

zamest nancom o 

ochut návke povolaní. 

 

 V prípadoch, 

vypracovali správu 

o realizovanej akt ivit e. Nasledovala konzult ácia s odbornými 

zamest nancami a vyhodnot enie konkrét nej ochut návky .  
 

 

2. 

 vypracovanie návrhov pre skvalit nenie procesu 
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organizácie a 

do zapojených  

 

 
 

Aktivita – „Zapojenie rodičov“ 
 

Personálne pokryt ie (realizátor):  

- implement áciu a ,,NP 

 v spolupráci s 

s   

Obdobie realizácie: 

-  dvoch fázach  v 

st retnut ie) a v   

- úvodné st ret nut ia bol  po 

í organizovaných  mesiacoch 

september - október 2018 a 2019, 

- 

 mesiaci január  február 2018 a 2019.  

 

 akt ivity a : 

- implement ácia a 

boli realizované na 39 st retnut iach s   

, 

- .  

  

Priestor realizácie akt ivity:  

- a  v  

 , 

- n

) s  
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Postup implementácie a overovania: 

 

Prípravná fáza:  

1. Vyt vorenie plánu st ret nut ia s  s  

  

 

2. Spracovanie programu  

v .   

 

3. Vypracovanie met odiky dvoch st ret nut í s 

(úvodné a  

 

4. Konzult ácie s  pripravovaným akt ivit ám súvisiacich 

s  kariérového vývinu det í (smerovania 

ov na povolanie) a st anovenie konkrét neho u na ich efekt ívnu realizáciu. 

 

5.  ich det í na akt ivit ách prost redníct vom pozvánok 

. 

 

 fáza:  
 

1. Realizácia akt ivít  s ct vom spolupráce 

odborných zamest nanc  pedagogických zamest nancov 

realizác  

debát , výkladu a ref lexie. Úlohy v akt ivit ách boli zamerané na rozvoj 

 

prost redníct vom vyhodnocovacieho hárka. 
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2. Na základe skúsenost í s realizáciou akt ivit y vypracovanie viacerých scenárov 

st ret nut í s boli vypracované odbornými zamest nancami ,,NP 

oli poskyt nut é pedagogickým zamest nancom v spolupracujúcich  
 

 

 

1.3. Implementácia a overovanie prvkov smerovania žiaka 
ZŠ na povolanie v SDV do individuálnej aktívnej práce so 
žiakmi ZŠ   
 

Okrem implement ácie a 

v  do cielených akt ivít , bol realizovaný aj t ret í spôsob 

a 

individuálne spôsoby akt ívnej prá  
 

 Pozorovanie predpokladov žiaka týkajúcich sa jeho uplatnenia 
na trhu práce. 

 Motivačný rozhovor k voľbe povolania. 
 Sledovanie úspechov žiaka. 
 Životopis a motivačný list. 

 

Personálne pokryt ie (realizátor):  

- realizát ormi akt ivít  boli odborní zamest nanci ,,NP  v spolupráci 

s pedagogickými zamest nancami , 

- odborní zamest nanci ,,NP  v prípravnej a  

 odbornú 

podporu.  

    

Obdobie realizácie: 

- implement ácia o overovanie prvkov  SDV 

realizované  v mesiacoch september 2019 –  november 2020.  
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akt ivít  a : 

- akt ivit y súvisiace s 

, v kt orých bola po dohode s pedagogickými zamest nancami 

zapojená  (spolu 11 t ried), 

- 222  so 

 

-  a odborných 

zamest nancov projekt u vypracovali dovedna  

listov,  

- odborní zamest nanci  spracovali na základe pozorovaní 

 v spolupráci s pedagogickými 

 222 profesijných port fólií.   

 

 

- ,, t ýkajúcich sa jeho uplat nenia na t rhu 

o realizované vo 

 informáciami, 

Zap  

- a  mot i á na hodine slovenského 

jazyka, 

- akt ivit a  

 

 

Postup implementácie a overovania:  

 

Prípravná fáza:  

1. Vypracovanie met odiky pre jednot livé akt ivit y odbornými zamest nancami ,,NP 
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2.  

 

3. Konzult ácie s pedagogickými zamest nancami k met odike jednot livých akt ivít . 

 

4.  

v spolupracujúcich  

 

 

 

1. Realizáciu akt ivít  spojených s individuálnou 

st arost i odborní zamest nanci ,,NP . Spolupracujúci pedagogickí 

zamest nanci poskyt ovali pomoc pri organizovaní a  

 

2. Zaznamenávanie post rehov a marginálií z pozorovania sit uácií v jednot livých 

realizovaných akt ivit ách  odbornými 

zamest nancami. 

 

3. Konzult ácie k výst upom z jednot livých akt ivít  s prísl

pedagogickými zamest nancami.  

 

4. 

na  výst upov z ost at ných akt ivít .  

 

5.   

  

-ky, t riedneho/nej /-ky 

a výchovného/nej  karierového/vej poradcu/kyne.  Port fóliá z akt ivít  

realizovaných v 

 v  
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2. Overenie výsledkov implementácie prvkov 
smerovania žiaka ZŠ na povolanie v SDV prieskumom 
formou online dotazníkového zberu. 
 

 

 

 SDV zvolila pracovná skupina formu prieskumného 

v mplement áciou prvkov na podporu smerovania 

  

vst upného dot azníka sa nachádza v  

 

 

 

implemen  

  dát ami so vst upného 

dot azníka, sa nachádza v . 
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Zhrnutie a záver 
 

 
 

Prakt ické skúsenost i s 

 kt orom ide o implement áciu inovat ívnych prvkov 

 

a at rakt ivit y odborného vzdelávania a prebehla 

  na povolanie 

tem. celok názov aktivity celkový počet zapojenosť obdobie realizácie personálne pokrytie / 
realizátor

VYUČOVACIE 
HODINY

II. stupeň ZŠ 2 354 vyučovacích 
hodín (45')

predmety II. stupňa ZŠ 10/2018 - 01/2020 pedagogickí zamestnanci ZŠ

,,Okrúhle stoly" 194 vyuč. hodín (45') v 

8. a 9. ročníku
3 751 žiakov z 28 

spolupracujúcich ZŠ
09/2018 - 10/2018; 

09/2019 - 10/2019

odborní zamestnanci ,,NP 
Duál"

,,Práca s 
informáciami"

185 vyuč. hodín (45') v 
8. a 9. ročníku

3 697 žiakov z 28 
spolupracujúcich ZŠ

10/2018 - 11/2018; 

10/2019 - 11/2019
pedagogickí zamestnanci ZŠ

,,Ochutnávky 
povolaní"

84 ,,Ochutnávok 
povolaní" (36x priama 

forma / 48 

sprostredkovaná 
forma)

2 926 žiakov 8. a 9. 
ročníkov (396 žiakov v 
priamej forme / 2530 

žiakov 
sprostredkovane)

priebežne v šk. roku 
2018/2019 a 2019/2020

odborní zamestnanci ,,NP 
Duál" / pedagogickí 

zamestnanci ZŠ

,,Zapojenie rodičov" 39 stretnutí s rodičmi 
žiakov 8. a 9. ročníkov 

680 rodičov a 340 
žiakov

09/2018 a 2019 - 

10/2018 a 2019;  

01/2018 a 2019 - 

02/2018 a 2019

odborní zamestnanci ,,NP 
Duál" / pedagogickí 

zamestnanci ZŠ

Motivačné rozhovory 222 motivačných 
rozhovorov

11 tried 8. a 9. ročníkov 
(222 žiakov)

priebežne 09/2019 - 
03/2020

odborní zamestnanci ,,NP 
Duál"

Profesijné portfóliá 222 profi-portfólií 222 žiakov / 11 tried 8. 
a 9. ročníka 06/2020; 11/2020

odborní zamestnanci ,,NP 
Duál"

Životopisy 222 životopisov 11 tried 8. a 9. ročníkov 
(222 žiakov)

priebežne 09/2019 - 
06/2020

pedagogickí zamestnanci ZŠ

Motivačné listy 222 motiv. listov
11 tried 8. a 9. ročníkov 

(222 žiakov)
priebežne 09/2019 - 

06/2020
pedagogickí zamestnanci ZŠ

CIELENÉ 
SKUPINOVÉ 

AKTIVITY

INDIVINDUÁLNA        
PRÁCA              
ŽIAKOV 

IMPLEMENTÁCIA a OVEROVANIE PRVKOV SMEROVANIA ŽIAKOV ZŠ NA POVOLANIE v SDV:
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v Syst éme duálneho vzdelávania ( SDV) s následným overovaním v t roch 

úrovniach.  Prvky na podporu kariérového výv

povolanie v SDV) boli implement ované 

  

V  vývinu 

-

t ak k spojeniu 

 

  

 

  

 

Implement ácia a olanie v SDV do 

 

a 2019/2020. Cielené akt ivit y boli t emat icky pomenované ako 

  a  Realizácia akt ivit y 

 o SDV na Slovensku a 

 t omt o syst éme  

povolaniam, kt oré sa dajú v syst éme duálneho vzdelávania 

a zamest m, kt orí sú v regióne zapojení do . iakom boli 

prezent ované 

práce. Rozvoj profesijného predpokladu 

,,rozhodovania sa   priest or pre ut váranie vlast ného sebaobrazu 

,,Práce s  regionálnych 

 SDV, o  na 

v  a 

ovanie sa vo vzdelávacom syst éme a povolaniach. 
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 konkrét nych povolaniach, no najmä n

t ak kariérovú orient áciu. Prakt ická 

 pri rozhodovaní a výbere 

 aj 

v jednoduchost i prepojenia t eoret ických znalost í z s prakt ickými 

. U  k eliminácii 

a k mu formovaniu  vlast nej kariére. ,,Zapojenie 

-vzdelávacích akt ivít  súvisiacich s 

ut iu informácií o Syst éme duálneho vzdelávania a 

o nedost at kových povolaniach na  

predchádzalo nast avenie spolupráce m  

k vyt váraniu reálneho sebaobrazu , k ident if ikácii silných st ránok, záujmov 

a predpokladov pre uplat nenie sa na t rhu práce a v neposlednom rade aj k posilneniu 

  prípravy 

 

nie v SDV) bola individuálna akt ívna práca 

 R mala za úlohu 

získali reálnu sk

reálny sebaobraz o svojich silných st ránkach. Na základe 

akt ivít  port fóliá

  silných st ránkach, predpokladoch 

a  s  silných 

st ránkach, predpokladoch a vorby 
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a  dvoch fáz  prípravnej a  prvej 

, pot rebných dokument ov a 

pomôcok, plánov a t ermínov realizácie a spôsobov konzult ácií  

s pedagogickými zamest nancami, v  samot nú realizáciu jednot livých 

 priamej a nepriamej 

 osobnej 

 Odborní zamest nanci  

(sprost redkovaný) spôsob realizácie presúval 

realizáciu na pedagogických zamest nancov. 

venovaná odborná pomoc v podobe konzult ácií, alebo met odických usmernení zo 

aspekt y sumarizácie 

a vyhodnocovania. Tie  rámci  spolupráce odborných zamest nancov 

 , 

,  

  

v SDV a t eda aj celkovej kariérovej orient ácie v  
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