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ŠTANDARD - KARIÉROVEJ VÝCHOVY A KARIÉROVÉHO  PORADENSTVA PRE ŠKOLY
Kariérové poradenstvo je inkluzívny proces, ktorý umožňuje deťom a žiakom s rozmanitými potrebami nadobúdať zručností pre riadenie kariéry v rôznych vývinových štádiách, 
aby si dokázali utvárať zmysluplný osobný  a spoločensky relevantný pracovný život. Rozvoj zručností pre riadenie kariéry sa s deťmi a žiakmi cyklicky realizuje v troch oblastiach:  

a) sebaexplorácia: uvedomenie si svojich silných stránok, záujmov a hodnôt, schopnosť sebareflexie, stanovenia  cieľov a identifikácia individuálnych zdrojov;  
b) kariérová explorácia: preskúmanie a porovnanie rôznych kariérových možností a profesijných dráh, pochopenie zákonitostí a požiadaviek sveta práce;       
c) riadenie a plánovanie vlastnej profesijnej a vzdelávacej dráhy. 

Kariérová výchova sa zameriava na  rozvoj vedomostí, zručností, postojov  a získavania  pracovných skúseností a návykov detí/žiakov prostredníctvom plánovaného programu 
prepájania skúseností  učenia sa v škole s prácou.  Cieľom kariérovej výchovy je, aby sa deti/žiaci naučili vnímať zmysluplnosť práce vo svojom živote a získali postoj jej 
dôležitosti ako súčasti  plnohodnotného a uspokojivého života. Kariérová výchova sa zameriava aj na odbúravanie predsudkov a stereotypov a na sociálno-emocionálne 
posilňovanie detí/žiakov, aby sa dokázali slobodne rozhodovať.

ŠTANDARD - PRÍPRAVA PLÁNU KARIÉROVÉHO PORADENSTVA A KARIÉROVEJ VÝCHOVY V ŠKOLE

Kompetenčný
rámec

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Poverený OZ/PZ Informovanie 
o OZ/PZ 
poverenom 
vykonávaním 
činnosti 
kariérového 
poradcu v škole

Poverený OZ//PZ  vykonávaním činnosti kariérového poradcu v spolupráci s  kariérovým 
tímom (ak je vytvorený so zapojením vybraných OZ/PZ v škole), informuje deti/žiakov a ich 
zákonných zástupcov o realizácii KVaKP na ich škole.

Nadviazanie  
spolupráce s 
CPPPaP

Na základe potrieb školy a ponuky podpory  KP CPPPaP  je nastavená  ďalšia vzájomná 
spolupráca v oblasti KVaKP.
Nadviaže sa  spolupráca KP CPPPaP v oblasti KVaKP  podľa  potreby  aj priebežne, počas 
školského roka. 

Pracovné 
stretnutie 
kariérového tímu

Na pracovnom stretnutí je prediskutovaný postup a priebeh realizovania KVaKP v škole a 
zapojenie a  úlohy jednotlivých členov kariérového tímu a ďalších  zainteresovaných osôb. 
Zároveň sa konkrétnejšie špecifikuje obsah a priebeh činností KVaKP v škole. Na pracovné 
stretnutie je pozvaný aj KP CPPPaP.

Písomný záznam zo 
stretnutia 

Prezenčná listina
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ŠTANDARD - PRÍPRAVA PLÁNU KARIÉROVÉHO PORADENSTVA A KARIÉROVEJ VÝCHOVY V ŠKOLE

Kompetenčný
rámec

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Poverený OZ/PZ Mapovanie 
existujúceho 
stavu KVaKP a 
analýza potrieb

V rámci mapovania  na základe spolupráce KP CPPPaP a povereného OZ/PZ sú zozbierané  
relevantné informačné zdroje o aktuálnom stave KVaKP v škole (napr.  plány kariérovej 
výchovy a poradenstva) a ďalšia relevantná dokumentácia školy (napr. vízia, stratégia školy, 
organizačný poriadok, štatút školy, ŠkVP, plán práce školy a pod.) s podporou ostatných 
zainteresovaných osôb.

V procese mapovania sú zohľadnené i aktuálne potreby školy, vrátane potrieb učiteľov 
a žiakov v oblasti KVaKP, je analyzovaný  školský vzdelávací program  a identifikované 
kariérové témy v štátnom vzdelávacom programe a ich aplikácia v jednotlivých výchovných 
a ostatných predmetoch. Pri získavaní údajov môžu využívať pomoc kariérového tímu.

Písomný záznam výsledkov 
mapovania a analýzy 
potrieb

Stanovenie 
cieľov, určenie 
plánu činností 
KVaKP v škole

Na základe mapovania sa definujú dlhodobé a čiastkové ciele a určí sa vhodná stratégia 
KVaKP. V stratégii sa definujú úrovne kariérového rozvoja žiakov zohľadňujúce jednotlivé 
potreby žiakov (prierezová, skupinová alebo individuálna), forma a spôsob vykonávania 
KVaKP ako aj frekvencia a miera vstupovania ostatných aktérov s prípadnou podporou 
KP CPPPaP. Následne sa vytvorí ročný plán kariérového poradcu (alebo sa aktualizuje 
existujúci), v ktorom sa definuje aj spôsob a miera vzájomnej spolupráce s KP CPPPaP.

Ročný plán kariérového 
poradcu 

INDIKÁTOR    PRÍPRAVA PLÁNU KARIÉROVÉHO PORADENSTVA A KARIÉROVEJ VÝCHOVY V ŠKOLE
Je zabezpečené informovanie o Poverenom OZ/PZ  zodpovednom za KVaKP v škole, je vytvorený kariérový tím a je nadviazaná spolupráca s podporou KP CPPPaP v oblasti KVaKP. 
Je vytvorený plán činnosti KVaKP na základe identifikácie čiastkových a dlhodobých cieľov.
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ŠTANDARD - IMPLEMENTÁCIA PLÁNU KARIÉROVÉHO PORADENSTVA A KARIÉROVEJ VÝCHOVY V ŠKOLE

Kompetenčný
rámec

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Poverený PZ/OZ 
kariérový tím

Realizácia 
činností KV a KP 
a formy činností

Na základe vypracovaného ročného plánu kariérového poradcu  ako aj aktuálnych potrieb 
Poverený PZ/OZ  v spolupráci s kariérovým tímom v škole, a ostatnými zainteresovaným 
osobami realizujú  výchovnú, informačnú a poradenskú činnosť v oblasti  KVaKP s odbornou 
podporou KP CPPPaP.

Poverený PZ/OZ zabezpečuje implementáciu plánov KVaKP a jej prvkov do Školského 
vzdelávacieho programu, učebných osnov, triednych plánov učiteľa, preventívnych a 
výchovných programov a ďalších relevantných dokumentov školy s podporou rôznych 
aktérov (napr. učitelia, vedenie školy, školský psychológ, vychovávatelia, KP CPPPaP atď. ) 
Do rozhodovacích procesov zapája žiakov a ich zákonných zástupcov ako aktívnych 
účastníkov.  

Poverený PZ/OZ Evalvácia a 
plánovanie 
ďalšieho postupu

Vyhodnotenie a evalvácia naplnenia cieľov, stratégie a ročného plánu kariérového poradcu 
prebieha na pravidelnej báze  prostredníctvom vzájomnej konzultácie a pravidelnej spätnej 
väzby povereného PZ/OZ, kariérového tímu a ostatných zainteresovaných osôb, žiakov a ich 
zákonných zástupcov s prípadnou podporou KP CPPPaP. Nasleduje  nastavenie plánov pre 
ďalší školský rok, prípadne zapracovanie návrhov do stratégie.

Vypracovaná Sumárna 
evalvačná správa 
so zisteniami a 
odporúčaniami

Písomné zhrnutie evalvácie

INDIKÁTOR  IMPLEMENTÁCIA PLÁNU KARIÉROVÉHO PORADENSTVA A KARIÉROVEJ VÝCHOVY V ŠKOLE
Podľa stanoveného plánu sa realizovali výchovné, informačné a poradenské činností v oblasti  KVaKP s odbornou podporou KP CPPPaP. Na základe zapracovania výstupov 
evalvácie je nastavený následný plán činnosti pre ďalší školský rok. 

ŠTANDARD - SKUPINOVÁ KARIÉROVÁ VÝCHOVA A KARIÉROVÉ PORADENSTVO

Kompetenčný
rámec

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Poverený PZ/OZ Stanovenie cieľa 
skupinovej KVaKP

V spolupráci s OZ, PZ a OZ na škole a v MDT  sa identifikuje cieľová skupina a zmapujú 
sa špecifické potreby v danej skupine. Následne sa špecifikuje hlavný cieľ a čiastkové 
ciele ako aj obsahové zameranie programu/jednotlivých aktivít skupinového kariérového 
poradenstva. Vychádza sa aj zo stanoveného ročného plánu kariérového poradcu.

Definované ciele sú konzultované aj s ostatnými zainteresovanými osobami v procese, 
vrátane žiakov a ich rodičov s prípadnou podporou KP CPPPaP.

Záznam o stanovení 
cieľa do ročného plánu 
kariérového poradcu

Záznam z konzultácií 
o cieľoch skupinového 
poradenstva
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ŠTANDARD - IMPLEMENTÁCIA PLÁNU KARIÉROVÉHO PORADENSTVA A KARIÉROVEJ VÝCHOVY V ŠKOLE

Kompetenčný
rámec

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Poverený PZ/OZ Výber metód 
a foriem 
skupinovej 
kariérovej 
výchovy a 
kariérového 
poradenstva

Výber metód a foriem a zostavenie programu vychádza z najnovších poznatkov o 
kariérovom poradenstve a výchove a môžu pri ňom spolupracovať ďalší odborníci v MDT. KP  
CPPPaP môže poskytnúť databázu možností a prípadne i metodické usmernenie.

Ako formy skupinového programu kariérového poradenstva sa využívajú prednášky, besedy, 
diskusné kluby, osvetová činnosť, exkurzie, workshopy, výcvikové skupiny, zážitkové aktivity 
a iné.

Záznam o vybraných 
metódach a formách 
a zostavený program 
skupinového kariérového 
poradenstva.

Zostavenie 
programu a 
výber realizátora 
programu

Program je zostavený pre potreby konkrétnej skupiny v spolupráci s KP prípadne iným/i 
odborným/i zamestnancom/mi v CPPPaP a zameraný na  sebapoznanie a intrapersonálny 
rozvoj, rozvoj sociálnych/komunikačných/iných životných zručností súvisiacich s kariérovým 
vývinom, rozvoj špecifických kariérových zručností, rozvoj zručností zameraný na lepšiu 
orientáciu na trhu práce...)

Na základe výberu metód a foriem v spolupráci s KP CPPPaP,v spolupráci s PZ,OZ a v MDT sa 
stanoví realizátor/i programu v súlade s plánom KVaKP v škole. 

Popis programu 
kariérového poradenstva 

Harmonogram realizácie 
programu kariérového 
poradenstva

Realizátor/i

Poverený PZ/OZ

Realizácia 
programu 
skupinovej 
kariérovej 
výchovy a 
kariérového 
poradenstva

Jednotlivé aktivity sa realizujú v súlade s programom skupinového kariérového poradenstva 
podľa jednotlivých manuálov programov. Priebeh realizácie je priebežne monitorovaný, v 
prípade potreby sa program modifikuje, aby boli naplnené ciele programu.
Realizátor priebežne získava spätnú väzbu od účastníkov a aktérov procesu a konzultuje 
priebeh skupinového programu KVaKP s povereným PZ/OZ, kariérovým tímom, ako aj s v 
MDT v procese, vrátane žiakov a ich rodičov. 

Záznamy o realizácii 
aktivity/programu
Založené pracovné listy 
účastníkov
Prezenčná listina 

Evalvácia a 
ukončenie 
programu 
skupinového 
kariérového 
poradenstva 

V spolupráci s KP  CPPPaP   sa zvolí postup a forma administrácie v priebehu a po ukončení, 
vyhodnotenia procesu/výsledku realizácie aktivity/programu a priebežne sa informuje 
vedenie školy. 

Evalvácia programu sa realizuje prostredníctvom spätnej väzby od účastníkov (ústna/
písomná), zmien zaznamenaných realizátormi, prípadne zistenia rozdielov medzi výsledkami 
vstupnej a výstupnej diagnostiky (posudzovacie škály, dotazníky, testy, produkty činnosti), 
ak bola realizovaná. 

Realizátori informujú o zisteniach z realizácie programu skupinového kariérového 
poradenstva, poces je vyhodnotený v spolupráci s Povereným OZ/PZ.

Záznamy o priebežných 
spätno-väzbových 
hodnoteniach účastníkov 
programu

Evalvačná správa ktorá 
obsahuje vyhodnotenie 
splnenia cieľov, závery a 
odporúčania

INDIKÁTOR  SKUPINOVÁ KARIÉROVÁ VÝCHOVA A KARIÉROVÉ PORADENSTVO
Je definovaný hlavný cieľ jednotlivých programov skupinovej kariérovej výchovy a kariérového poradenstva, sú špecifikované čiastkové ciele pre jednotlivé skupiny, vytvorený 
harmonogram a obsah programu skupinovej kariérovej výchovy a kariérového poradenstva, evidované záznamy zo stretnutí, prezenčná listina, zostavené nástroje evalvácie a 
monitoringu, vyhodnotenie realizácie programu skupinovej kariérovej výchovy a kariérového poradenstva, písomne formulované závery a odporúčania.



6

Návrh - Karérovej výchovy a karírového poradenstva pre školy

www.esf.gov.sk
www.minedu.sk

ŠTANDARD - INDIVIDUÁLNA KARIÉROVÁ VÝCHOVA A KARIÉROVÉ PORADENSTVO 

Kompetenčný
rámec

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Poverený OZ/PZ
 
Kariérový tím

KP v CPPPaP

Stanovenie cieľa 
individuálnej 
kariérovej 
výchovy a 
kariérového 
poradenstva

Na základe mapovania potrieb sa identifikujú žiaci, pre ktorých je individuálna forma 
najefektívnejším spôsobom kariérového rozvoja.  Identifikácia individuálnych žiakov sa 
realizuje v spolupráci s ďalšími zainteresovanými okolo žiaka (Poverený OZ/PZ kariérový tím, 
triedny učiteľ, spolupracujúci multidisciplinárny tím s KP v CPPPaP, rodičia a pod.). 

Následne sa určia zainteresovaní vstupujúci do procesu realizácie KVaKP s jednotlivými 
žiakmi.

Spoločne sa definuje hlavný cieľ a špecifikujú sa čiastkové ciele.

Záznam o stanovení cieľa v 
Osobnom spise klienta.

Poverený OZ/PZ Výber metód 
a foriem 
individuálnej 
kariérovej 
výchovy a 
zostavenie plánu 
činností pre 
individuálnych 
žiakov

Účel, výber metód a foriem (preventívne programy/intervenčné činnosti), frekvencia a 
zámer stretnutí na individuálnej báze sa určia v spolupráci so zainteresovanými na základe 
konkrétnych potrieb žiaka. 

Na základe analýzy nadobudnutých informácií a stanovenia cieľov a metód, sa zostavuje 
plán individuálnej činnosti so žiakom.

V primeranej forme je o postupe informovaný žiak a jeho zákonný zástupca

Zostavenie Plánu činnosti 
pre individuálnych žiakov 
založený v spisovom obale

Poverený OZ/PZ 
a Realizátor/i

Realizácia 
individuálnej 
kariérovej 
výchovy a 
kariérového 
poradenstva

Individuálne stretnutia sa realizujú jednorazovo, opakovane alebo na pravidelnej báze. V 
prípade potreby Poverený OZ/PZ vykonáva individuálne stretnutia samostatne alebo prizve 
na realizáciu aj ďalších relevantných KP/OZ v CPPPaP. 

Pri výbere externých realizátorov v oblasti KV a KP Poverený OZ/PZ zohľadňuje stanovené 
kritériá na realizátorov programov KVaKP. 

Poverený OZ/PZ konzultuje priebeh individuálnych stretnutí v prípade potreby s kariérovým 
tímom, žiakmi a ich rodičmi, prípadne s KP v CPPPaP so zachovaním pravidiel práce s 
dôvernými informáciami (GDPR)

K obsahom, ktoré sa realizujú pre individuálnych žiakov, patria najmä študijno-informačné, 
skúsenostné, sebapoznávacie, rozvoj osobných zručností a i.

Formy:
Individuálne exkurzie, stáže, kariérový koučing, tutoring, mentoring, prednáška, konzultácia

Záznam o realizácii a 
priebehu stretnutí
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ŠTANDARD - INDIVIDUÁLNA KARIÉROVÁ VÝCHOVA A KARIÉROVÉ PORADENSTVO 

Kompetenčný
rámec

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Poverený OZ/PZ Evalvácia a 
ukončenie 
individuálnej 
kariérovej 
výchovy a 
kariérového 
poradenstva

V súčinnosti so žiakom a jeho zákonným zástupcom sa vyhodnotí priebeh a realizácia 
individuálnej činnosti KVaKP a zabezpečí sa poskytnutie spätnej väzby.

Poverený PZ/OZ na základe vyhodnotenia a spätnej väzby  v spolupráci s kariérovým tímom 
navrhuje ďalší postup v škole a/alebo v CPPPaP. 

Všetci zainteresovaní do priebehu a realizácie KVaKP s jednotlivým žiakom sú informovaní 
o záveroch a odporúčaniach vyplývajúcich z týchto záverov pri zachovaní dôvernosti 
informácií. 

Záznam o spätnej väzbe

Písomný záznam o 
výstupoch a vyhodnotení 
procesu individuálnej 
kariérovej výchovy a 
kariérového poradenstva 
a naplnení jeho cieľov 
(zhrnutie)

INDIKÁTOR  INDIVIDUÁLNA KARIÉROVÁ VÝCHOVA A KARIÉROVÉ PORADENSTVO
Identifikácia žiakov pre individuálne KVaKP, stanovenie cieľa, metód a foriem odbornej činnosti, zostavenie plánu a programu pre individuálnych žiakov. Po zrealizovaní 
jednotlivých činností, ich vyhodnotení a evalvácii procesu realizácie KV a KP sú navrhnuté odporúčania pre ďalší postup.


