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1. ÚVOD
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 je podpora profesijnej orientácie žiakov nižšieho
stredného vzdelávania na základnej škole (ZŠ) na odborné vzdelávanie a prípravu (OVP). Viac
informácií o projekte je na www.zsodborne.sk.
Národný projekt sa zameriava na oblasti vzdelávania v rámci polytechnickej výchovy na perspektívne
oblasti hospodárstva, pre ktoré pripravuje praktická časť vyučovania na ZŠ v oblasti vzdelávania:
ČLOVEK A PRÍRODA – BIOLÓGIA
ČLOVEK A PRÍRODA – CHÉMIA
ČLOVEK A PRÍRODA – FYZIKA
ČLOVEK A SVET PRÁCE – TECHNIKA
Okrem zamerania na rozvoj polytechnickej výchovy je dôležitou súčasťou národného projektu podpora
profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu.
Cieľom je zlepšiť úroveň poskytovania profesijnej orientácie pre žiakov 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.
Zlepšenie úrovne poskytovania profesijnej orientácie znamená identifikovať včas profesijné
predpoklady žiakov na základnej škole, rozvíjať schopnosti a zručnosti žiakov, ktoré sú nevyhnutné pre
uplatnenie sa na trhu práce.
Pod identifikáciou profesijných predpokladov žiakov na základnej škole sa v rámci projektu rozumie
identifikácia a rozvíjanie špecifických predpokladov žiakov vo vybraných skupinách povolaní v súlade
so súčasnými potrebami trhu práce, zadefinovanými národným projektom Rozvoj stredného odborného
vzdelávania:
1. Hutníctvo
2. Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
3. Elektrotechnika
4. Technická chémia silikátov
5. Technická a aplikovaná chémia
6. Potravinárstvo
7. Spracúvanie dreva
8. Stavebníctvo, geodézia a kartografia
9. Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
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Za účelom zlepšenia úrovne poskytovania profesijnej orientácie pre žiakov ZŠ bol vytvorený funkčný
Nástroj pre identifikáciu potenciálu orientácie žiakov základných škôl (ZŠ) na odborné
vzdelávanie a prípravu (OVP) na stredných odborných školách (ďalej Nástroj profesijného
smerovania žiakov ZŠ – skratka Nástroj PROFsmeZŠ).
Ciele Nástroja PROFsmeZŠ:
I.
II.

IDENTIFIKÁCIA profesijného zamerania žiakov na ZŠ, včasná a správna identifikácia.
ROZVOJ schopností a zručností potrebných pre prax, zamestnanie.

III.

MOTIVÁCIA žiakov ZŠ o študijné a učebné odbory v súvislosti s požiadavkami trhu práce.

IV.

INFORMOVANOSŤ žiakov, učiteľov, rodičov o povolaniach a SOŠ.

V.

PROFESIONÁLNY VÝSTUP žiakom a rodičom žiakov na ZŠ, ktorý má vplyv pri
rozhodovaní sa.

VI.
VII.

SEBAPOZNANIE žiaka v predpokladoch súvisiacich s uplatnením sa na trhu práce.
MERATEĽNOSŤ predpokladov týkajúcich sa smerovania na povolanie u žiakov na ZŠ.
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1.1. Zoznam pojmov a skratiek
ZÁKLADNÉ POJMY
(použité v odbornej metodike pre účely identifikácie a rozvoja profesijnej orientácie žiakov základných
škôl na odborné vzdelávanie na stredných odborných školách)

Profesijná orientácia žiaka
Profesijná orientácia žiaka pomáha na základe včasnej a správnej identifikácie jeho profesijných
predpokladov rozhodnúť sa o budúcom štúdiu na SOŠ so zreteľom na potreby trhu práce
a uplatniteľnosti na trhu práce.

Profesijné predpoklady žiaka ZŠ
Profesijné predpoklady žiaka ZŠ sú špecifické schopnosti, ktorých včasná a správna identifikácia a ich
následné rozvíjanie pomôžu žiakovi uplatniť sa vo vybraných skupinách povolaní v súlade so súčasnými
potrebami trhu práce, zadefinovanými národným projektom Rozvoj stredného odborného vzdelávania.

Profesijné portfólio žiaka ZŠ
Profesijné portfólio žiaka ZŠ je hlavným výstupom Nástroja PROFsmeZŠ, ktoré získa žiak po ukončení
základnej školy v tlačenej alebo elektronickej forme s identifikovanými silnými kľúčovými
schopnosťami a zručnosťami, záujmami o predmety a talentami v rámci predmetov súvisiacich
s povolaniami žiadanými na trhu práce. Profesijné portfólio žiaka ZŠ je vytvorené softvérovým
programom automaticky na základe profesijnej karty žiaka ZŠ.

Profesijná karta žiaka ZŠ
Profesijná karta žiaka ZŠ sa vytvorí automaticky po zadaní potrebných údajov do softvérového
programu a v priebehu školského roka sa naplní potrebnými údajmi súvisiacimi s identifikáciou
profesijného smerovania a záujmu žiaka.

Odborný a pedagogický zamestnanec
Odborný a pedagogický zamestnanec je zapojený do aplikácie metodiky na identifikáciu a rozvoj
profesijnej orientácie žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie na stredných odborných školách
prostredníctvom Nástroja pre identifikáciu potenciálu orientácie žiakov základných škôl na odborné
vzdelávanie a prípravu na stredných odborných školách. Ide o špecialistu smerovania žiakov na
povolanie, o triedneho učiteľa a o pedagogického zamestnanca vyučujúceho biológiu, chémiu, fyziku
a techniku.
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Špecialista smerovania žiaka na povolanie
Špecialista smerovania žiaka na povolanie je koordinátor a odborný garant všetkých aktivít spojených s
identifikáciou a rozvojom predpokladov žiakov v súvislosti s potrebami trhu práce.

Talent banka
Talent banka je zoskupenie žiakov, do ktorého sú zaradení tí žiaci, ktorí v škále záujmu o konkrétny
vyučovací predmet dosiahnu z automatického (vyplývajúceho z výsledku testu záujmu o predmety)
i manuálneho (vyplývajúceho z pozorovania PZ) vyhodnotenia hodnoty A a B. Pre žiakov zaradených
do Talent banky sa pripravuje a realizuje individuálny plán rozvoja.

Individuálny plán rozvoja
Individuálny plán rozvoja je naplánovanie konkrétnych rozvojových krokov pre žiaka zaradeného do
Talent banky, a to v oblasti, ktorá je na základe automatického i manuálneho vyhodnotenia určená ako
oblasť jeho záujmu.

Nástroj profesijného smerovania žiakov ZŠ
Nástroj profesijného smerovania žiakov ZŠ je skrátený názov nástroja pre identifikáciu potenciálu
orientácie žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu na stredných odborných školách.
Nástroj profesijného smerovania žiakov ZŠ je softvérová podpora pre PZ a ŠSŽP, ktorá umožňuje včas
a správne identifikovať profesijné zameranie žiakov na ZŠ, pomáha sledovať a zaznamenávať úroveň
schopností a zručností žiakov potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce, pomáha identifikovať a sledovať
záujem žiakov o vybrané vyučovacie predmety. Umožňuje poskytovať žiakovi a jeho zákonnému
zástupcovi profesionálnu spätnú väzbu týkajúcu sa smerovania žiaka na povolanie a poskytuje základné
údaje potrebné pre cielené smerovanie žiakov na povolanie.
Nové formy prípravy žiakov ZŠ na povolanie
Nové formy prípravy žiakov na povolanie slúžia ako podporný materiál pri práci so žiakmi ZŠ v oblasti
profesijnej orientácie. Pomocou nich môžu žiaci zaujímavou a interaktívnou formou získať viac
informácií o povolaniach, a zároveň si rozšíriť prehľad o možnostiach uplatniteľnosti sa na trhu práce.
Dôraz sa pritom kladie na inovatívnosť spôsobu realizácie, ktorá prirodzene rozvinie schopnosti
a zručnosti žiakov, potrebné pre ich profesijnú budúcnosť. Nové formy prípravy žiakov na povolanie sú
na web stránke národného projektu Podpora polytechnickej výchovy na ZŠ www.pvodborne.sk
Schopnosti a zručnosti žiaka pre uplatnenie sa na trhu práce
Schopnosti a zručnosti žiaka pre uplatnenie sa na trhu práce sú predpoklady potrebné na dosiahnutie
úspechu v pracovnej oblasti, sledované zamestnávateľmi už pri výberovom konaní, pri vstupnom
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rozhovore do zamestnania, pri plánovaní kariéry v zamestnaní a sú súčasťou hodnotiacich kritérií
a rozhovorov v zamestnaní.
Radarový graf „PAVÚK“
Radarový graf „PAVÚK“ je vizuálne znázornená zhoda a nezhoda reálnych predpokladov žiaka so
zadefinovanými požiadavkami konkrétnych povolaní.
Katalóg pracovných pozícií
Katalóg pracovných pozícií je skrátený názov Katalógu pracovných pozícií a nárokov na ne pre účely
profesijnej orientácie, je určený najmä pre žiakov nižšieho stredného vzdelávania, má prioritne
motivovať cielené skupiny žiakov zaujímať sa o povolania, ktoré sú v súlade s potrebami spoločnosti a
trhu práce a nie sú dnes preferované napriek tomu, že na trhu práce chýbajú. Zároveň má katalóg slúžiť
pedagogickým a odborným zamestnancom ZŠ ako podporný nástroj na zvýšenie záujmu žiakov o rôzne
povolania žiadané na trhu práce.
Katalóg obsahuje zoznam vybraných skupín povolaní v súlade so súčasnými potrebami trhu práce,
zadefinovanými národným projektom Rozvoj stredného odborného vzdelávania a zahŕňa potrebné
informácie o jednotlivých povolaniach, ktoré sú sprevádzané sovičkami, nakreslenými žiakmi
základných škôl a doplnené obrázkami, približujúcimi jednotlivé povolania. Katalóg povolaní je
dostupný na webovej stránke 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 www.zsodborne.sk.
POUŽITÉ SKRATKY:
Nástroj PROFsmeZŠ

Nástroj profesijného smerovania žiakov základnej školy

OVP

odborné vzdelávanie a príprava

PZ

pedagogický zamestnanec

RIS

Rezortný informačný systém

RSOV

Rozvoj stredného odborného vzdelávania

SOŠ

stredná odborná škola

SW

software

ŠSŽP

špecialista smerovania žiakov na povolanie

TU

triedny učiteľ

ZŠ

základná škola
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1.2. Profesijné portfólio žiaka ZŠ
Hlavným výstupom Nástroja PROFsmeZŠ pre každého žiaka zo zapojených základných škôl
v národnom projekte Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie
a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností
a práca s talentami je PROFESIJNÉ PORTFÓLIO ŽIAKA ZŠ (pozri príloha č. 01), ktoré získa žiak
po ukončení základnej školy v tlačenej forme (na vyžiadanie zákonného zástupcu) alebo bude
automaticky prenesené na strednú odbornú školu zapojenú v národnom projekte Rozvoj stredného
odborného vzdelávania (automatický prenos bude možné zrealizovať až po sfunkčnení Rezortného
informačného systému (RIS) Ministerstva školstva). Viac informácií o projekte a zapojených stredných
školách v projekte RSOV je na www.rsov.sk.
PROFESIJNÉ PORTFÓLIO ŽIAKA ZŠ

=


identifikované silné kľúčové schopnosti a zručnosti súvisiace s uplatnením na trhu práce


identifikovaná reálna úroveň predpokladov v porovnaní so zadefinovanou úrovňou

predpokladov vybraných skupín povolaní v súlade so žiadanými povolaniami na trhu práce


identifikovaný záujem o predmety súvisiace s perspektívnymi oblasťami hospodárstva:
biológia, chémia, fyzika, technika



identifikovaný talent u žiaka ZŠ v rámci predmetov súvisiacich s povolaniami žiadanými na
trhu práce

Účel profesijného portfólia žiaka ZŠ:
Pre žiaka ZŠ:
- umožní žiakovi sebareflexiu v predpokladoch, ktoré potrebuje pre úspešné uplatnenie sa na trhu práce,
a tým mu umožní včas a správne si zvoliť strednú školu a svoje budúce povolanie;
- dá žiakovi reálny pohľad na možnosť uplatnenia sa v odbore, ktorý si vybral, v súlade s očakávanými
požiadavkami vybraného povolania;
- poskytne žiakovi pozitívne vnímanie seba samého práve prostredníctvom silných pozitívnych
predpokladov a zdravé formovanie sebadôvery bez ohľadu na výsledky vzdelávacieho procesu (školské
známky).
Pre zákonného zástupcu žiaka:
- umožní zákonnému zástupcovi žiaka pohľad na svoje dieťa ako formujúcu sa osobnosť so silnými
stránkami bez ohľadu na výsledky vo vzdelávacom procese (školské známky);
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- umožní zákonnému zástupcovi žiaka vidieť porovnanie reálnej úrovne predpokladov žiaka so
zadefinovanou úrovňou želateľného profilu vybraného povolania a príležitosti rozvoja svojho dieťaťa;
- umožní rodičovi poznať silné stránky svojho dieťaťa, jeho záujem o vybrané predmety a šance jeho
uplatnenia sa na trhu práce.
Pre SOŠ:
- umožní SOŠ už pri vstupe na strednú školu komplexnejší pohľad na budúceho žiaka s jeho silnými
predpokladmi pre výkon povolania alebo naopak pohľad, ktorý umožní ihneď od začiatku individuálne
pracovať so žiakom v rozvoji jeho predpokladov vykonávať povolanie, ktoré si vybral;
- umožní včas identifikovať žiakov, ktorí neurobili najsprávnejšie rozhodnutie (reálna úroveň verzus
želateľný profil povolania);
- umožní včas rozvíjať talenty vo zvolenom odbore.
Pre spoločnosť:
- včas podchytené talenty na ZŠ, čo je predpokladom výchovy úspešných jedincov v perspektívnych
oblastiach hospodárstva a ich udržanie v povolaniach, ktoré vyštudovali;
- včas podchytení žiaci, ktorí nemajú predpoklady vykonávať zvolené povolanie a možnosť ich
smerovať inou cestou, kde majú väčšiu šancu byť úspešní a budú mať väčšie predpoklady uplatniť sa
na trhu práce;
- výchova jedincov, ktorí majú poznanie potreby rozvíjať sa v rôznych predpokladoch potrebných pre
uplatnenie sa v živote, zamestnaní.
Vytvorené Profesijné portfólio žiaka ZŠ je možné vidieť a tlačiť pre žiaka a jeho zákonného zástupcu
prostredníctvom záložky v Nástroji PROFsmeZŠ

MOJA ŠKOLA
funkcie ŽIACI MOJEJ ŠKOLY a činnosti
VYHĽADAŤ

konkrétneho žiaka.
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1.3. Profesijná karta žiaka ZŠ
Profesijné portfólio žiaka ZŠ je vytvorené SW programom automaticky na základe PROFESIJNEJ
KARTY ŽIAKA ZŠ (pozri príloha 02).
Karta žiaka sa vytvorí automaticky po zadaní potrebných údajov do SW programu a v priebehu
školského roka sa naplní potrebnými údajmi súvisiacimi s identifikáciou profesijného smerovania,
záujmu žiaka, zaradením do talent banky a pod. Každý školský rok sa karta žiaka uzavrie a archivuje na
základnej škole. Každý školský rok sa automaticky vygeneruje nová karta žiaka a k histórii má prístup
len riaditeľ školy a riaditeľom školy stanovený špecialista, ktorý zodpovedá za profesijnú orientáciu
(smerovanie) žiakov – špecialista smerovania žiaka na povolanie (ŠSŽP). Pri prechode žiaka na inú
školu prechádzajú so žiakom len tie informácie, ktoré sú v súlade so zadefinovaným procesom prestupu
žiaka na inú školu.
PROFESIJNÁ KARTA ŽIAKA ZŠ
(nižšieho stredného vzdelávania) v konkrétnom školskom roku

=


identifikovaná úroveň schopností a zručností súvisiacich s uplatnením sa žiaka na trhu práce


identifikovaná reálna úroveň predpokladov v porovnaní so zadefinovanou úrovňou

predpokladov vybraných skupín povolaní v súlade so žiadanými povolaniami na trhu práce


identifikovaný záujem o predmety súvisiace s perspektívnymi oblasťami hospodárstva:
biológia, chémia, fyzika, technika



identifikovaný talent u žiaka ZŠ v rámci predmetov súvisiacich s povolaniami žiadanými na
trhu práce

Účel Profesijnej karty žiaka ZŠ:
Pre žiaka nižšieho stredného vzdelávania na ZŠ:
- umožní žiakovi sebareflexiu v predpokladoch, ktoré potrebuje pre úspešné uplatnenie sa na trhu práce
a uvedomenie si potreby rozvoja schopností a zručností, ktoré nie sú na definovanej úrovni vzhľadom
k veku žiaka;
- dá mu reálny pohľad na možnosti uplatnenia sa v odbore, o ktorý má záujem, v súlade s očakávanými
požiadavkami vybraného povolania a uvedomenie si potreby rozvoja ak má o vybrané povolanie záujem
a zároveň mu umožní poznať povolania, na ktoré má najväčšie predpoklady;
- poskytne pozitívne vnímanie seba samého práve prostredníctvom silných pozitívnych predpokladov
a zdravé formovanie sebadôvery bez ohľadu na výsledky vzdelávacieho procesu (školské známky)
a umožní mu prežiť úspech bez ohľadu na školské známky.
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Pre zákonného zástupcu žiaka:
- umožní zákonnému zástupcovi pohľad na svoje dieťa ako formujúcu sa osobnosť so silnými stránkami
a záujmami bez ohľadu na výsledky vo vzdelávacom procese (školské známky);
- umožní vidieť porovnanie reálnej úrovne predpokladov žiaka so zadefinovanou úrovňou želateľného
profilu vybraného povolania a možnosti rozvoja svojho dieťaťa a následne reálne možnosti uplatnenia
dieťaťa na trhu práce;
- umožní poznať spôsoby rozvoja svojho dieťaťa v oblasti profesijného smerovania.
Pre pedagogických zamestnancov ZŠ:
- umožní zvýšiť akceptáciu výchovno-vzdelávacieho procesu žiakmi a rodičmi prostredníctvom
zmeneného prístupu / zvýšenie zamerania na rozvoj schopností a zručností (osobnosti) žiaka;
- umožní včas rozvíjať talenty, ktoré sa uplatnia v povolaniach žiadaných na trhu práce a zároveň aj
poznanie rôznych povolaní;
- umožní vidieť žiaka komplexne nielen prostredníctvom vedomostí z vyučovacieho predmetu, ktorý
PZ vyučuje.
Pre spoločnosť:
- včasné a správne smerovanie jedincov na povolanie prostredníctvom vybranej SOŠ v súlade
s požiadavkami trhu práce a v súlade s individuálnymi predpokladmi žiaka ZŠ = pozitívny dopad na
riešenie problematiky nezamestnanosti v spoločnosti.
Vytvorenú Profesijnú kartu žiaka ZŠ je možné vidieť a tlačiť pre žiaka a jeho zákonného zástupcu
prostredníctvom záložky v Nástroji PROFsmeZŠ
MOJA ŠKOLA
funkcie ŽIACI MOJEJ ŠKOLY a činnosti
VYHĽADAŤ

konkrétneho žiaka.
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1.4.

Identifikácia

zapojených

odborných

a pedagogických

zamestnancov
Zlepšenie úrovne poskytovania profesijnej orientácie pre žiakov ZŠ prostredníctvom

funkčného

Nástroja PROFsmeZŠ je podmienené identifikáciou odborných a pedagogických zamestnancov,
ktorí sú zapojení do aplikácie metodiky na identifikáciu a rozvoj profesijnej orientácie žiakov
základných škôl na odborné vzdelávanie na stredných odborných školách prostredníctvom Nástroja pre
identifikáciu potenciálu orientácie žiakov základných škôl (ZŠ) na odborné vzdelávanie a prípravu
(OVP) na stredných odborných školách.
Identifikované sú 3 dôležité role:
1. Rola špecialistu smerovania (orientácie) žiakov na povolanie (ŠSŽP)
2. Rola triedneho učiteľa
3. Rola pedagogického zamestnanca vyučujúceho predmety: biológia, chémia, fyzika, technika
Každá rola má v rámci Nástroja PROFsmeZŠ definovanú zodpovednosť a činnosti súvisiace
s aplikáciou metodiky na ZŠ:
1. Rola špecialistu venujúcemu sa smerovaniu, orientácii žiakov na povolanie - koordinátora
všetkých aktivít, špecialistu, ktorý zodpovedá komplexne za identifikáciu a rozvoj
predpokladov žiakov v súvislosti s potrebami trhu práce:

AKTIVITA

ZODPOVEDNOSŤ špecialistu smerovania žiakov na povolanie

súvisiaca

súvisiaca s PROFsmeZŠ

s PROFsmeZŠ
1.

DÁTA

Verifikovanie dát v Nástroji PROFsmeZŠ.

2.

PLÁN

Plánovanie aktivít súvisiacich so smerovaním žiaka ZŠ na povolanie.

3.

SKUPINOVÉ

Realizovanie a koordinovanie skupinových aktivít so žiakmi v

AKTIVITY

súvislosti s profesijnou orientáciou a smerovaním žiakov ZŠ na
povolanie.

4.

INDIVIDUÁLNE

Identifikovanie individuálneho záujmu žiaka ZŠ o vybrané odborné

AKTIVITY

predmety v súlade so žiadanými povolaniami na trhu práce.
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5.

6.

7.

8.

MOTIVAČNÉ

Vedenie a odborná pomoc pri vedení motivačných rozhovorov

ROZHOVORY

so žiakmi a ich zákonnými zástupcami.

TESTY

ZÁJMU

- Verifikovanie vyhodnocovania záujmu žiakov ZŠ a rozvoj talentov

TALENT BANKA

v rámci vybraných odborných predmetov.

PRAKTICKÉ

Monitorovanie

ÚLOHY

prostredníctvom ktorých sa sleduje úroveň predpokladov žiakov.

KARTA

ŽIAKA

realizácie

praktických

úloh,

- Harmonizovanie úrovne predpokladov žiaka ZŠ týkajúcich sa jeho

SUMÁRNY VÝSTUP
9.

a koordinovanie

uplatnenia na trhu práce.

PRACOVNÉ LISTY - Monitorovanie využívania podpornej aktivity ku Katalógu pracovných
KATALÓG

pozícií.

PRACOVNÝCH POZÍCIÍ

10. ŠTATISTIKY

Vyhodnocovanie štatistických údajov.

11. ODBORNÁ

Informovanie a odborná pomoc pri identifikácii talentovaných žiakov

PODPORA

ZŠ a rozvoji predpokladov žiakov potrebných pre trh práce.

2. Rola triedneho učiteľa, ktorý spolupracuje so ŠSŽP a realizuje motivačné rozhovory so žiakmi
a ich zákonnými zástupcami súvisiacimi so smerovaním žiakov na povolanie prostredníctvom
správnej voľby prípravy na povolanie a strednej školy.

AKTIVITA

ZODPOVEDNOSŤ triedneho učiteľa nižšieho stredného

súvisiaca

vzdelávania ZŠ

s PROFsmeZŠ

súvisiaca s PROFsmeZŠ

1.

DÁTA

Verifikovanie dát v Nástroji PROFsmeZŠ.

2.

PLÁN

Plánovanie aktivít súvisiacich so smerovaním žiaka ZŠ na povolanie
v spolupráci so ŠSŽP.

3.

4.

5.

INDIVIDUÁLNE

Identifikovanie individuálneho záujmu žiaka o vybrané odborné

AKTIVITY

predmety v súlade so žiadanými povolaniami na trhu práce.

MOTIVAČNÉ

Realizácia a zaznamenávanie výstupov z motivačných rozhovorov

ROZHOVORY

so žiakmi ZŠ a ich zákonnými zástupcami.

PRACOVNÉ LISTY - Využívanie podpornej aktivity ku Katalógu pracovných
KATALÓG

pozícií.

PRACOVNÝCH
POZÍCIÍ
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3. Rola pedagogického zamestnanca vyučujúceho predmet zameraný na perspektívne oblasti
hospodárstva - biológia, chémia, fyzika, technika je identifikovať záujem u žiaka o vyučovací
predmet (vyhľadávať a rozvíjať talenty) súvisiaci s perspektívnymi oblasťami hospodárstva,
rozvíjať predpoklady súvisiace s potrebami trhu práce a vybraným povolaním.

AKTIVITA

ZODPOVEDNOSŤ PZ

súvisiaca

súvisiaca s aplikáciou Nástroja PROFsmeZŠ.

s PROFsmeZŠ.
1.

Plánovanie aktivít súvisiacich so smerovaním žiaka na povolanie

PLÁN

v spolupráci so ŠSŽP.
2.

3.

4.

5.

INDIVIDUÁLNE

Identifikovanie individuálneho záujmu žiaka ZŠ o vybrané odborné

AKTIVITY

predmety v súlade so žiadanými povolaniami na trhu práce.

TESTY

ZÁJMU

- Identifikovanie a vyhodnocovanie záujmu žiakov o vybrané odborné

TALENT BANKA

predmety, vyhľadávanie a rozvoj talentovaných žiakov.

PRAKTICKÉ

Realizácia praktických úloh, prostredníctvom ktorých sa sleduje úroveň

ÚLOHY

predpokladov žiakov.

KARTA

ŽIAKA

- Pozorovanie a vyhodnocovanie úrovne predpokladov žiaka týkajúcich

SUMÁRNY VÝSTUP
6.

sa jeho uplatnenia na trhu práce.

PRACOVNÉ LISTY - Využívanie podpornej aktivity ku katalógu pracovných
KATALÓG

pozícií.

PRACOVNÝCH
POZÍCIÍ

1.4.1. Prehľad zodpovedností zapojených odborných a pedagogických
zamestnancov
Zodpovednosť priama:
Zapojený odborný a pedagogický zamestnanec zodpovedá priamo za realizáciu a výstupy z aktivít, ktoré
sú zrealizované prostredníctvom Nástroja PROFsmeZŠ a súvisia s profesijnou orientáciou
a smerovaním žiaka na povolanie tak, aby si žiak volil svoje budúce povolanie v súlade so svojimi
záujmami, predpokladmi a v súlade s potrebami trhu práce.
Koordinácia:
Zapojený odborný a pedagogický zamestnanec zodpovedá za koordináciu aktivity v škole v súlade
s výchovno-vzdelávacím procesom.
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Spolupráca:
Zapojený odborný a pedagogický zamestnanec zodpovedá za proaktívnu spoluprácu s ostatnými
zapojenými odbornými a pedagogickými zamestnancami.

AKTIVITA

Zodpovednosť ŠSŽP Zodpovednosť TU

Zodpovednosť PZ

súvisiaca

priama

koordinácia

priama

spolupráca











priama

spolupráca

s PROFsmeZŠ
1.

DÁTA





2.

PLÁN





3.

SKUPINOVÉ





















AKTIVITY
4.

INDIVIDUÁLNE



AKTIVITY
5.

MOTIVAČNÉ



ROZHOVORY
6.

TESTY

ZÁJMU

-



















TALENT BANKA
7.

PRAKTICKÉ
ÚLOHY

8.

KARTA

ŽIAKA

-

SUMÁRNY VÝSTUP
9.





PRACOVNÉ LISTY KATALÓG





POVOLANÍ
10. ŠTATISTIKY



11. ODBORNÁ



PODPORA
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1.4.2.

Prehľad

prístupov

zapojených

odborných

a pedagogických

zamestnancov
AKTIVITA

Prístupy

Prístupy

Prístupy

súvisiaca s PROFsmeZŠ

ŠSŽP + riaditeľ ZŠ

TU

PZ

1.

DÁTA

* (vytvárať)

* (vytvárať)

* (zobraziť)

2.

PLÁN

* (vytvárať)

* (zobraziť)

* (zobraziť)

3.

SKUPINOVÉ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

*

*(len svoj predmet)

*(len svoj predmet)

PRACOVNÉ LISTY -

*

*

*

*

-

-

AKTIVITY

4.

INDIVIDUÁLNE
AKTIVITY

5.

MOTIVAČNÉ
ROZHOVORY

6.

TESTY

ZÁJMU

-

TALENT BANKA
7.

PRAKTICKÉ ÚLOHY

8.

KARTA

ŽIAKA

SUMÁRNY VÝSTUP
9.

KATALÓG
PRAC. POZÍCIÍ
10.

ŠTATISTIKY

17

1.4.3. Časový harmonogram aktivít (žiaci 9. ročníka, všetky aktivity
ukončené pred podaním prihlášok na stredné školy):
MESIAC

IX.

X.

XI.

XII. I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII. VIII.

AKTIVITA

1.

DÁTA























2.

PLÁN























3.

SKUPINOVÉ



























































-









-

-

-

-

-

-

















































































AKTIVITY

4.

INDIVIDUÁLNE
AKTIVITY

5.

MOTIVAČNÉ
ROZHOVORY

6.

TESTY ZÁJMU TALENT BANKA

7.

PRAKTICKÉ
ÚLOHY

8.

KARTA ŽIAKA SUMÁRNY
VÝSTUP

9.

PRACOVNÉ
LISTY

-

KATALÓG
PRAC. POZ.

10. ŠTATISTIKY



Vysvetlivky:


ukončená činnosť

 priebežná činnosť
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2. POPIS ČINNOSTÍ SÚVISIACICH S IDENTIFIKÁCIOU
A ROZVOJOM

PREDPOKLADOV

ŽIAKOV

ZŠ

PRE

UPLATNENIE SA NA TRHU PRÁCE

2.1. Rola špecialistu smerovania žiakov na povolanie
Popis činností ŠSŽP súvisiacich s identifikáciou a rozvojom predpokladov žiakov ZŠ pre
uplatnenie sa na trhu práce prostredníctvom Nástroja PROFsmeZŠ.

2.1.1. Dáta / verifikovanie dát v Nástroji PROFsmeZŠ
Import, aktualizácia a kontrola dát súvisiacich s Nástrojom PROFsmeZŠ.
Popis činností:
 Účelom aktivity je mať v Nástroji PROFsmeZŠ aktuálne dáta, bez ktorých je systém nefunkčný.
Špecialista smerovania žiaka na povolenie (ŠSŽP) importuje a inicializuje dáta potrebné
pre funkcionalitu Nástroja PROFsmeZŠ v spolupráci s riaditeľom školy, riadi sa Používateľskou
príručkou, prípadne iným aktuálnym metodickým pokynom.
 Všetky súvisiace informácie s Nástrojom PROFsmeZŠ o škole, triedach, pedagogických
zamestnancoch a žiakoch ŠSŽP verifikuje spolu s riaditeľom školy prostredníctvom záložky
v navigačnom paneli
MOJA ŠKOLA

Frekvencia, periodicita:

- pred začatím školského roka
- v priebehu školského roka
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2.1.2. Plán / plánovanie aktivít súvisiacich so smerovaním žiaka ZŠ na
povolanie
Spolupráca pri tvorbe a vyhodnocovaní plánu všetkých aktivít na ZŠ súvisiacich so smerovaním
žiaka na povolanie v Nástroji PROFsmeZŠ so všetkými zainteresovanými pedagogickými
a odbornými zamestnancami.
Popis činností:

 Účelom plánu je mať na škole prehľad naplánovaných činností, ktoré súvisia s profesijným
smerovaním žiakov, aby sa každoročne mohli vyhodnocovať kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele na
všetkých zapojených školách.

 Špecialista smerovania žiaka na povolanie (ŠSŽP) vytvára plán vždy pred začatím nového školského
roka (najneskôr v septembri) a za vytvorenie plánu zodpovedá riaditeľovi školy.

 ŠSŽP vytvorí plán všetkých aktivít súvisiacich s rozvojom schopností a zručností pre trh práce
a súvisiacich s identifikáciou, rozvojom špecifických predpokladov vybraných skupín povolaní
v nástroji PROFsmeZŠ pred začatím školského roka prostredníctvom záložky v navigačnom paneli
PLÁNY A REALIZÁCIE

funkcie

VYTVORIŤ PLÁN

Po vyplnení všetkých povinných polí vrátane poľa NÁZOV, do ktorého ŠSŽP zadá svoj názov aktivity
alebo názov aktivity zaužívanej na škole, učiteľmi a pod. (napr. Deň remesiel 5.A) a výberu z TYPU
AKTIVITY vytvorí postupne plán všetkých aktivít súvisiaci so smerovaním žiakov na povolanie
a rozvojom ich schopností týkajúcich sa uplatnenia na trhu práce.
Tvorbu plánu ukončí prostredníctvom funkcie
VYTVORIŤ

 Priestor na POZNÁMKY je určený na vloženie rôznych súborov, prezenčných listín,
harmonogramov, fotiek,...
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 Po vytvorení plánu môže ŠSŽP plán vidieť a skontrolovať prostredníctvom záložky v navigačnom
paneli
PLÁNY A REALIZÁCIE
funkcie KALENDÁR PLÁNOV, v ktorom sa zobrazia všetky naplánované aktivity vo vybranom
mesiaci, resp. roku alebo prostredníctvom VYHĽADAŤ PLÁN, kde je plán zobrazený v prehľadnej
tabuľke.
 Prostredníctvom VYHĽADAŤ SCHVÁLENÉ AKTIVITY je možnosť vidieť všetky vložené,
Štátnym inštitútom odborného vzdelávania schválené aktivity (testy záujmov, praktické úlohy, pracovné
listy), ktoré sa môžu pri smerovaní žiakov na povolanie využiť.
 ŠSŽP vytvára plán v spolupráci s vedením školy, všetkými zainteresovanými pedagogickými
zamestnancami a ostatnými organizáciami podieľajúcimi sa na profesijnom smerovaní žiakov.
 Vytvorené a zrealizované aktivity sú štatisticky sledované a vyhodnocované v rámci regiónu a SR.
 V priebehu školského roka ŠSŽP v spolupráci s PZ dopĺňa a aktualizuje plán, prípadne opravuje
prostredníctvom funkcie VYHĽADAŤ PLÁN. Prostredníctvom tejto funkcie sa môže upraviť
akákoľvek naplánovaná aktivita.

 Podobne môže ŠSŽP v spolupráci s PZ v priebehu školského roka upraviť akúkoľvek vytvorenú
realizáciu (napr. test záujmu, v ktorom potrebuje zmeniť čas realizácie testu) prostredníctvom funkcie
VYHĽADAŤ REALIZÁCIU. Prostredníctvom tejto funkcie sa môže upraviť akákoľvek vytvorená
realizácia aktivity, ktorá sa bude realizovať a termín ukončenia aktivity nie je naplnený.

 Na konci každého školského roka, najneskôr k 30. 06. je plán uzavretý, aby sa mohli štatisticky
uzavrieť a vyhodnotiť dáta týkajúce sa zrealizovaných aktivít za príslušný školský rok.

Frekvencia, periodicita:

- na začiatku (najneskôr v septembri) a na konci školského roka
- priebežne pri každej zmene
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2.1.3. Skupinové aktivity / realizovanie a koordinovanie skupinových aktivít
so žiakmi v súvislosti s profesijnou orientáciou a smerovaním žiakov ZŠ na
povolanie.
Realizácia, koordinácia a vyhodnocovanie skupinových aktivít so žiakmi (napr. exkurzie,
prednášky, diskusie, workshopy a pod.) súvisiace s témou povolanie, orientácia v povolaniach
a smerovanie na povolanie.
Popis činností:
Pod skupinovými aktivitami sa rozumejú všetky aktivity, ktorých sa zúčastní viac ako jeden žiak. Okrem
zaužívaných foriem môže ŠSŽP využiť aj Nové formy prípravy žiakov na povolanie, ktoré sú na webovej
stránke národného projektu Podpora polytechnickej výchovy na ZŠ www.pvodborne.sk.

 Účelom skupinových aktivít je cielené zameranie sa na podporu záujmu žiakov, ktorí majú špecifické
predpoklady o vybrané skupiny povolaní v súlade s požiadavkami trhu práce.



ŠSŽP realizuje a koordinuje podľa

vytvoreného plánu všetky skupinové aktivity súvisiace

s identifikáciou profesijného zamerania žiaka, rozvojom jeho schopností pre uplatnenie sa na trhu
práce, podporou záujmov žiakov v technickej oblasti, vyhľadávaním talentov a prácou s nimi.

 Pod koordináciou sa rozumie komunikácia s ostatnými kolegami i zúčastnenými stranami
a organizácia aktivít so žiakmi tak, aby bol rešpektovaný výchovno-vzdelávací proces, jednotlivé
potreby a povinnosti iných členov školského tímu.

 Ak ŠSŽP realizuje aktivitu a je aj za ňu zodpovedný, vytvorí realizáciu skupinovej aktivity
prostredníctvom dvoch krokov v Nástroji PROFsmeZŠ:

1. krok:
ŠSŽP vytvorí realizáciu konkrétnej aktivity prostredníctvom záložky v navigačnom paneli
PLÁNY A REALIZÁCIE

funkcie

VYTVORIŤ REALIZÁCIU
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povinného poľa NÁZOV, do ktorého zadá názov aktivity z plánu alebo vytvára svoj názov aktivity alebo
názov aktivity zaužívanej na škole, učiteľmi a pod. (napr. Exkurzia ABC 7.A) a výberu z TYPU
AKTIVITY  SKUPINOVÁ AKTIVITA a prostredníctvom vyplnenia všetkých povinných polí.
Pod vytvorením realizácie je možné rozumieť zadanie už konkrétnej aktivity, ktorá sa vykoná pre celú
skupinu.

 Prostredníctvom činnosti VYRADIŤ ŽIAKOV (resp. PRIDAŤ ŽIAKOV) sa môžu vyradiť
nezúčastnení žiaci alebo pridať zúčastnení žiaci podľa potreby.
Skupinová aktivita je vytvorená až prostredníctvom funkcie
VYTVORIŤ

2. krok:

 ŠSŽP prostredníctvom záložky v navigačnom paneli
PLÁNY A REALIZÁCIE

funkcie

VYHĽADAŤ VÝSTUP Z REALIZÁCIE

a ZOZNAMU VÝSTUPOV (kde je možnosť v detaile vidieť vybranú realizáciu) vyplní povinné polia
vrátane cieľa skupinovej aktivity (konkrétneho cieľa pre vybranú skupinu žiakov), miesta realizácie
a doplnenia e-mailovej adresy druhej strany. Prostredníctvom činnosti
ULOŽIŤ

sú dáta len uložené a je možné opätovne sa k nim vrátiť. Napr. zmeniť cieľ, miesto realizácie a pod. Na
základe funkcie
SCHVÁLIŤ

a

ULOŽIŤ

je vytvorenie realizácie skupinovej aktivity ukončené. Zároveň sú automaticky odoslané e-maily
týkajúce sa spätnej väzby na základe zadaného termínu ukončenia skupinovej aktivity v realizácii
aktivity.

 Každá skupinová aktivita je automaticky vyhodnocovaná prostredníctvom 2 foriem spätných väzieb.
Obidve formy sú automaticky zaslané e-mailom až po ukončení skupinovej aktivity, na základe termínu
uvedeného vo vytvorenej realizácii.
1. forma je určená pre žiakov, ktorí sa zúčastnili skupinovej aktivity. Spätná väzba je im zaslaná
automaticky prostredníctvom e-mailu (e-mailová adresa žiakov je vložená v rámci importu dát). Po
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vyplnení spätnej väzby žiakom sú odpovede automaticky vo výstupe z realizácie uložené, vyhodnotené a
nemenné.
Forma spätnej väzby žiaka na skupinovú aktivitu:
A: FORMA: veľmi zaujímavá; možnosť praktického vyskúšania
INFORMÁCIE: veľa užitočných informácií
B: FORMA: zaujímavá
INFORMÁCIE: užitočné informácie
C: FORMA: menej zaujímavá
INFORMÁCIE: niekoľko užitočných informácií
D: FORMA: nezaujímavá
INFORMÁCIE: žiaden prínos
2. forma je určená pre druhú stranu (pre toho, u koho je skupinová aktivita realizovaná) zamestnávatelia, SOŠ a pod. a po zadaní e-mailovej adresy (zadá zodpovedný PZ za aktivitu)
a vyplnení, odoslaní adresátom sa automaticky vyhodnotí a prenesie do výstupu z realizácie.
Forma spätnej väzby 2. strany na skupinovú aktivitu:
A: PRÍPRAVA: vhodná cieľová skupina, žiaci mali vopred informácie a pýtali sa otázky
REALIZÁCIA: žiaci prejavili veľký záujem
B: PRÍPRAVA: vhodná cieľová skupina, žiaci mali vopred niektoré informácie
REALIZÁCIA: žiaci prejavili záujem
C: PRÍPRAVA: cieľová skupina čiastočne vhodná, žiaci neboli vopred pripravení
REALIZÁCIA: žiaci čiastočne prejavili záujem
D: PRÍPRAVA: nevhodná cieľová skupina, žiaci neboli vopred pripravení
REALIZÁCIA: žiaci neprejavili záujem

 ŠSŽP sleduje výstupy z obidvoch foriem spätných väzieb prostredníctvom záložky v navigačnom
paneli
PLÁNY A REALIZÁCIE

funkcie

VYHĽADAŤ VÝSTUP Z REALIZÁCIE

 ŠSŽP sleduje kvalitatívne ukazovatele (získanú spätnú väzbu), navrhuje kroky na zvyšovanie kvality
skupinových aktivít v spolupráci s ostatnými zúčastnenými stranami tak, aby skupinové aktivity napĺňali
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zámer všetkých podporných aktivít - zvýšenie záujmu žiakov o vybrané skupiny povolaní v súlade
s potrebami trhu práce.
Frekvencia, periodicita: - vždy pred a po realizácii skupinovej aktivity v priebehu školského roka

2.1.4. Individuálne aktivity / identifikovanie individuálneho záujmu žiaka ZŠ
o vybrané odborné predmety v súlade so žiadanými povolaniami na trhu
práce
Identifikovanie a sledovanie individuálnych aktivít žiakov súvisiace so smerovaním žiaka na
povolanie v spolupráci s PZ vybraných odborných predmetov a triednymi učiteľmi.
Popis činností:

 Pod individuálnou aktivitou sa rozumie akákoľvek aktivita, ktorú si organizuje žiak spolu so svojim
zákonným zástupcom individuálne - napr. elektrotechnický krúžok, mladý vedec, požiarnik a pod., ktorý
je organizovaný školou aj mimo školy. Zároveň pod individuálnou aktivitou sa rozumie akákoľvek účasť
na súťaži, olympiáde (biologická, chemická olympiáda...) alebo aktivite, ktorá súvisí so smerovaním
žiaka na vybrané skupiny povolaní.

 Účelom sledovania individuálnych aktivít je mať viac objektívnych informácií o záujmoch žiaka,
o jeho zaradení do talent banky v rámci vybraných odborných predmetov, čo má priamy vplyv na
prípravu a vedenie motivačných rozhovorov, sledovanie schopností a predpokladov potrebných pre
prax a pre vybranú skupinu povolaní, lebo Nástroj PROFsmeZŠ umožňuje získavať spätnú väzbu na
záujem žiaka o záujmovú činnosť prostredníctvom realizátora konkrétnej individuálnej aktivity.

 ŠSŽP vytvorí realizáciu konkrétnej aktivity prostredníctvom záložky v navigačnom paneli
PLÁNY A REALIZÁCIE

funkcie

VYTVORIŤ REALIZÁCIU
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povinného poľa NÁZOV, čo znamená, že ŠSŽP zadá názov aktivity žiaka alebo vytvorí svoj názov
aktivity pre žiaka (napr. modelársky krúžok) a výberu z TYPU AKTIVITY  INDIVIDUÁLNA
AKTIVITA, prostredníctvom vyplnenia všetkých povinných polí a funkcie
VYTVORIŤ

 Pod vytvorením realizácie je možné rozumieť zadanie už konkrétnej aktivity, ktorej sa žiak zúčastňuje.
 ŠSŽP má priestor na vytváranie a vkladanie poznámok k individuálnej aktivite žiaka.
 ŠSŽP má možnosť získať spätnú väzbu od druhej strany (realizátora záujmovej činnosti) týkajúcu sa
záujmu žiaka o aktivitu.
Pri vytváraní realizácie je nevyhnutné mať súhlas zákonného zástupcu žiaka na získanie spätnej
väzby.
Spätná väzba na získanie záujmu žiaka sa po zadaní e-mailovej adresy druhej strany automaticky na
základe zadaného termínu pri vytvorení realizácie odošle adresátovi (adresát ju môže aj nemusí vyplniť)
a automaticky sa prenesie do výstupov z realizácie aktivít.
Formát spätnej väzby na získanie informácií o záujme žiaka o aktivitu:
A: Rozsah záujmu žiaka/žiačky o aktivitu významne prevyšuje úroveň školských poznatkov.
Žiak/žiačka aktívne prispieva novými poznatkami a skúsenosťami.
B: Rozsah záujmu žiaka/žiačky o aktivitu prevyšuje úroveň školských poznatkov.
Žiak/žiačka prispieva novými poznatkami a skúsenosťami.
C: Rozsah záujmu žiaka/žiačky o aktivitu mierne prevyšuje úroveň školských poznatkov.
Žiak/žiačka zväčša prispieva novými poznatkami a skúsenosťami.
D: Žiak/žiačka sa zaujíma o aktivitu v rozsahu školských poznatkov.
Žiak/žiačka niekedy prispieva novými poznatkami a skúsenosťami.
E: Žiak/žiačka sa zaujíma o aktivitu v rozsahu školských poznatkov.
F: Žiak/žiačka má záujem o iné oblasti.

 ŠSŽP sleduje výstupy zo spätných väzieb prostredníctvom záložky v navigačnom paneli
PLÁNY A REALIZÁCIE

funkcie

VYHĽADAŤ VÝSTUP Z REALIZÁCIE

 Pri zadávaní e-mailovej adresy druhej strany je postup totožný ako pri skupinovej aktivite.
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 ŠSŽP prepája spätnú väzbu z individuálnej aktivity so sledovaním a vyhodnocovaním záujmu žiaka
a vyhľadávaním talentov v oblasti vzdelávania Človek a príroda/Biológia, Fyzika, Chémia a Človek
a Svet práce/Technika v spolupráci s triednym učiteľom a ostatnými PZ.
Frekvencia, periodicita: - minimálne 1 x v 1. polroku školského roka

2.1.5. Motivačné rozhovory / vedenie a odborná pomoc pri vedení
motivačných rozhovorov so žiakmi a ich zákonnými zástupcami
Vedenie a odborná pomoc pri vedení motivačných rozhovorov so žiakmi (alebo ich zákonnými
zástupcami), ktoré súvisia so smerovaním žiaka na povolanie. Sledovanie realizácie motivačných
rozhovorov so žiakmi.
Popis činností:

 Účelom motivačných rozhovorov so žiakmi a rodičmi je podporiť u žiakov záujem o technické
povolania, prezentovať žiakovi i rodičovi silné schopnosti, talent, mimoriadne zručnosti, ktoré sú
dôležité pri rozhodovaní sa žiaka o budúcom povolaní.

 ŠSŽP monitoruje (realizáciu vytvára triedny učiteľ) kvantitu a kvalitu realizovaných motivačných
rozhovorov so žiakmi (alebo ich zákonnými zástupcami), ktoré súvisia so smerovaním žiaka na
povolanie tak, aby voľba budúceho štúdia žiaka bola v súlade s jeho záujmami, talentom,
predpokladmi a možnosťami zamestnať sa po skončení prípravy (ďalšieho vzdelávania) na povolanie.
Monitorovanie motivačných rozhovorov realizuje ŠSŽP prostredníctvom záložky v navigačnom paneli
PLÁNY A REALIZÁCIE

funkcie

VYHĽADAŤ VÝSTUP Z REALIZÁCIE

a prostredníctvom typu aktivity, mena a priezviska žiaka... alebo iných vyhľadávacích filtrov.

 ŠSŽP poskytuje odbornú pomoc triednemu učiteľovi, ktorý je realizátorom motivačných rozhovorov
so žiakmi a ich zákonnými zástupcami vo svojej triede.
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 Za realizáciu motivačných rozhovorov zodpovedá triedny učiteľ v rámci žiakov svojej triedy.
V prípade delegovania zodpovednosti na ŠSŽP za realizáciu motivačných rozhovorov, ŠSŽP realizuje
motivačný rozhovor či už so žiakom alebo rodičom na základe metodiky – popisu činností určenej pre
rolu triedneho učiteľa.
Frekvencia, periodicita: - vyhodnotenie priebežne podľa plánu aktivít – motivačné rozhovory

2.1.6. Testy záujmu – talent banka / verifikovanie vyhodnocovania záujmu
žiakov ZŠ a rozvoj talentov v rámci vybraných odborných predmetov
Sledovanie a koordinácia realizácie testov záujmov priamo prepojených na sledovanie záujmu
žiakov o konkrétne odborné predmety súvisiace s definovanými oblasťami hospodárstva – fyzika,
chémia, biológia, technika. Plánovanie aktivít a rozvíjanie žiakov zaradených v talent banke
v spolupráci s PZ vyučujúcimi predmety fyzika, chémia, biológia, technika.
Popis činností:

 Účelom aktivity je podporiť záujem o povolania, ktoré sú na trhu práce žiadané, identifikovanie
žiakov, ktorí majú predpoklady tieto povolania vykonávať, schopnosť pripravovať sa na žiadané
povolania prostredníctvom stredných odborných škôl vrátane duálneho systému vzdelávania a majú
záujem o povolania, ktoré úzko súvisia s vyučovacími predmetmi fyzika, chémia, biológia, technika.

 Zodpovednosť za identifikovanie, podporu, vyvolanie a rozvoj záujmu žiakov o svoj vyučovací
predmet má pedagogický zamestnanec (učiteľ jedného z odborných predmetov fyzika, chémia, biológia,
technika) aj prostredníctvom využitia testov záujmov uložených v Nástroji PROFsmeZŠ (minimálne raz
ročne).

 Sledovanie záujmu žiaka o daný predmet prebieha v 2 rovinách:
1. Automaticky - na základe testu záujmu o predmety, ktorý zadávajú PZ vybraných vyučovacích
predmetov a výstupy sú automaticky nástrojom spracované a ohodnotené.
2.

Manuálne – na základe pozorovania PZ, zberu informácií o záujme žiaka aj z iných aktivít,
vrátane spätnej väzby z individuálnej aktivity.

 Žiaci, ktorí dosiahnu v škále záujmu o konkrétny vyučovací predmet z automatického i manuálneho
vyhodnotenia hodnoty A a B, sú automaticky zaradení do Talent banky. Viac informácií o spôsobe

28

identifikovania záujmu žiaka a zaradení do Talent banky je v metodike – popise činností pre PZ
vyučujúcich odborné predmety: fyzika, chémia, biológia, technika.
Pokiaľ PZ pri manuálnom vyhodnocovaní záujmu žiaka o vyučovací predmet nie je presvedčený
o správnosti svojho rozhodnutia alebo mu chýbajú informácie o žiakovi, konzultuje výstup žiaka
so ŠSŽP.

 ŠSŽP sleduje a koordinuje realizáciu testov záujmu, identifikáciu talentov vo vybraných vyučovacích
predmetoch prostredníctvom záložky v navigačnom paneli
PLÁNY A REALIZÁCIE

funkcie

VYHĽADAŤ VÝSTUP Z REALIZÁCIE

a prostredníctvom typu aktivity, mena a priezviska žiaka... alebo iných vyhľadávacích filtrov.

 ŠSŽP poskytuje odbornú pomoc PZ, ktorý zodpovedá za realizáciu testov záujmu a identifikovanie
talentov v rámci vyučovacích predmetov.

 ŠSŽP vidí všetky Testy záujmu v databáze v Nástroji PROFsmeZŠ prostredníctvom záložky
v navigačnom paneli
PLÁNY A REALIZÁCIE

funkcie

VYHĽADAŤ SCHVÁLENÉ AKTIVITY

 ŠSŽP koordinuje realizáciu testov záujmov v každom ročníku z predmetov, ktoré sa v danom ročníku
nevyučujú, to znamená, ak sa nevyučuje fyzika a chémia v 5.ročníku, ŠSŽP v spolupráci s triednym
učiteľom zabezpečí zistenie záujmu o tieto predmety na iných vyučovacích hodinách v príslušnom
ročníku.

 ŠSŽP pripravuje a realizuje pre žiakov zaradených do Talent banky individuálny plán rozvoja
v spolupráci s pedagogickým zamestnancom vyučovacieho predmetu,

o záujem ktorého ide.

Individuálny plán talentovaného žiaka alebo skupiny talentov v danom predmete je zaznamenaný
v PLÁNE AKTIVÍT. Pod individuálnym plánom rozvoja žiaka sa rozumie naplánovanie konkrétnych
rozvojových krokov pre žiaka v danej oblasti (špeciálna účasť na Konferencii o biológii..., zapojenie do
súťaže pripravovanej zamestnávateľmi, účasť na exkurzii so staršími žiakmi a pod.).
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V priebehu školského roka ŠSŽP sleduje individuálne plány žiakov zaradených do Talent banky
a v spolupráci s PZ pripravuje atraktívne formy ich rozvoja.

 Realizácia testov záujmu je štatisticky sledovaná a vyhodnocovaná.
Frekvencia, periodicita: - nastavenie individuálnych rozvojových plánov v súčinnosti s PZ pre
talenty 1 x v 1. polroku školského roka a podľa potreby
- koordinácia aktivít súvisiacich s Talent bankou, monitorovanie aktivít
v priebehu školského roka

2.1.7.

Praktické

úlohy

/

monitorovanie

a koordinovanie

realizácie

praktických úloh, prostredníctvom ktorých sa sleduje úroveň predpokladov
žiakov
Sledovanie realizácie praktických úloh prostredníctvom Nástroja PROFsmeZŠ, koordinácia
realizácie praktických úloh, súčinnosť pri realizácii a navrhovanie alternatív alebo zlepšenia
kvality ako nevyhnutnej podmienky identifikovania a rozvíjania predpokladov žiakov
nevyhnutných pre uplatnenie sa na trhu práce.
Popis činností:

 Cieľom realizácie praktických úloh je identifikovanie, sledovanie, zaznamenávanie a rozvoj
schopností a zručností potrebných pre uplatnenie sa v zamestnaní, identifikácia a rozvoj špecifických
predpokladov vo vybraných skupinách povolaní u žiakov nižšieho stredného vzdelávania a rolou ŠSŽP
je spomínanú činnosť koordinovať, vyhodnocovať a harmonizovať výstupy žiakov vyplývajúce
z realizácie praktických úloh..

 Na identifikovanie, rozvíjanie predpokladov žiakov súvisiacich s uplatnením sa na trhu práce využíva
a realizuje so žiakmi praktické úlohy z databázy praktických úloh v Nástroji PROFsmeZŠ prioritne
pedagogický zamestnanec v rámci svojho vyučovacieho predmetu (fyzika, chémia, biológia, technika)
minimálne 1 x ročne. Okrem týchto úloh využíva aj všetky ostatné praktické úlohy a cvičenia, ktoré
realizuje so žiakmi počas aj mimo vyučovacieho procesu a tiež aj v rámci využívania materiálnotechnického zabezpečenia, ktoré bolo dodané na základné školy počas národných projektov „Podpora
profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom
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rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“
a „Podpora polytechnickej výchovy na ZŠ“.

 Proces realizácie pracovných úloh sleduje a môže zmeniť ŠSŽP prostredníctvom záložky
v navigačnom paneli
PLÁNY A REALIZÁCIE
VYHĽADAŤ REALIZÁCIU

funkcie

a vyplnení všetkých vyhľadávacích filtrov napr. podľa vyučovacích predmetov, tried a pod.

 Funkcia VYHĽADAŤ VÝSTUP Z REALIZÁCIE je pri tejto aktivite nefunkčná, aktivita je
podkladom resp. prostriedkom na vytvorenie aktivity Profesijná karta žiaka ZŠ – sumárny výstup.

 Realizácia praktických úloh je nevyhnutnou podmienkou pozorovania predpokladov týkajúcich sa
uplatnenia v zamestnaní u každého žiaka, ktorého PZ vyučuje. PZ vypĺňa raz ročne záznam
z pozorovania a identifikovania predpokladov prostredníctvom Nástroja PROFsmeZŠ (viď Profesijná
karta žiaka ZŠ - sumárny výstup).

 ŠSŽP má prehľad o všetkých praktických úlohách v databáze Nástroja PROFsmeZŠ prostredníctvom
záložky v navigačnom paneli
PLÁNY A REALIZÁCIE

funkcie

VYHĽADAŤ SCHVÁLENÉ AKTIVITY

 ŠSŽP kvalitatívne vyhodnocuje realizáciu pracovných úloh, poskytuje spätnú väzbu PZ a sleduje
štatistiky.
Frekvencia, periodicita: - priebežne počas školského roka.
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2.1.8. Profesijná karta žiaka ZŠ – Sumárny výstup / harmonizácia úrovne
predpokladov žiak a ZŠ týkajúcich sa jeho uplatnenia na trhu prácu
Harmonizácia, zaznamenávanie, sledovanie rozvoja schopností a zručností žiakov súvisiacich
s ich uplatnením sa na trhu práce a harmonizácia, zaznamenávanie, sledovanie úrovne
špecifických predpokladov pre uplatnenie sa vo vybraných povolaniach.
Popis činností:

 Účelom sumárneho výstupu žiaka nižšieho stredného vzdelávania ZŠ v každom školskom roku je
identifikovaná úroveň schopností a zručností súvisiacich s uplatnením sa žiaka na trhu práce,
identifikovaná reálna úroveň špecifických predpokladov súvisiaca s vybranými skupinami povolaní,
identifikovaný záujem o predmety súvisiace s perspektívnymi oblasťami hospodárstva: biológia,
chémia, fyzika, technika a identifikovaný talent u žiaka ZŠ v rámci predmetov súvisiacich s povolaniami
žiadanými na trhu práce.

 Každý žiak na nižšom strednom stupni vzdelávania má automaticky vytvorenú svoju Profesijnú kartu
žiaka, ktorej podstatnú časť tvorí zaznamenávanie a sledovanie úrovne schopností a zručností žiaka
súvisiacich s uplatnením sa na trhu práce, zaznamenávanie a sledovanie úrovne špecifických
predpokladov uplatnenia sa vo vybraných profesiách.
V Profesijnej karte žiaka sú rozlíšené 2 skupiny predpokladov žiakov potrebných pre uplatnenie sa na
trhu práce:

I.

Schopnosti a zručnosti žiaka pre uplatnenie sa na trhu práce

II.

Špecifické predpoklady žiaka pre uplatnenie sa vo vybraných povolaniach

I. skupina je zameraná na schopnosti a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre uplatnenie sa na trhu práce
v akomkoľvek odbore. Sú sledované zamestnávateľmi už pri výberovom konaní, pri vstupnom rozhovore
do zamestnania, pri plánovaní kariéry v zamestnaní a sú súčasťou hodnotiacich kritérií a rozhovorov
v zamestnaní. Popísané schopnosti majú definovanú úroveň, ktorú by mali žiaci ZŠ splniť. Pokiaľ to tak
nie je, rolou všetkých zainteresovaných zamestnancov školy je navrhovať a sledovať rozvoj žiaka.
Pri škálovaní je použité označenie škály tak, aby označenie bolo motivačné a zároveň pomenovalo
popísanú úroveň:
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R 1 - výrazná potreba Rozvoja
R 2 - potreba Rozvoja
Z 1 - žiak čiastočne spĺňa požadovanú úroveň na Základnej škole
Z 2 - žiak spĺňa požadovanú úroveň na Základnej škole
S 1 - žiak čiastočne spĺňa požadovanú úroveň na Strednej škole
S 2 - žiak spĺňa požadovanú úroveň na Strednej škole
II. skupina je zameraná na špecifické predpoklady žiaka pre uplatnenie sa vo vybraných povolaniach.
Vybrané skupiny povolaní sú definované v súlade s národným projektom Rozvoj stredného odborného
vzdelávania a umožňujú pozorovať u žiaka práve špecifické predpoklady tých povolaní, ktoré sú žiadané
na trhu. SW program umožňuje sledovať reálnu úroveň predpokladov so zadefinovanou žiaducou
úrovňou vybraných povolaní.
Označenie popísanej škály je A, B, C, D, E, F vzhľadom na to, že už definuje len niektoré individuálne
predpoklady a žiak ak nespĺňa alebo čiastočne spĺňa pomenované predpoklady, môže úplne spĺňať iné
predpoklady - napr. umelecké a pod. Predpoklady slúžia predovšetkým na identifikáciu a rozvoj
pre žiakov, ktorí majú záujem o vybrané povolania v súlade s potrebami trhu práce.

 Popis všetkých predpokladov súvisiacich s uplatnením sa na trhu práce sú popísané v prílohe č. 03
Predpoklady žiaka súvisiace s uplatnením sa na trhu práce alebo sa dajú vyhľadať prostredníctvom
záložky v navigačnom paneli
ČÍSELNÍKY

funkcie

VYHĽADAŤ KRITÉRIUM

 Pozorovanie všetkých predpokladov a ich zaznamenávanie realizujú 4 PZ vyučovacích predmetov fyziky, chémie, biológie, techniky. Každý PZ pozoruje žiaka a zaznamenáva úroveň pozorovania pri
danom kritériu (popísanom a definovanom predpoklade, schopnosti, zručnosti) na 6 stupňovej popísanej
škále.

 Rolou ŠSŽP je verifikovať záznamy tak, že ak je zhoda, to znamená, že rozdiel na škále konkrétneho
kritériá medzi 4 pedagogickými zamestnancami je menší ako dve úrovne v definovanej škál), tak úroveň
daného kritériá / predpokladu je automaticky spracovaná a nemôže to nikto zmeniť. Pokiaľ dôjde
k nezhode, Nástroj PROFsmeZŠ automaticky nespracuje dané kritérium a ostáva nevyplnené.
Zodpovednosťou ŠSŽP je po rozhovore s príslušnými PZ a zbere všetkých relevantných informácií
o konkrétnom žiakovi v kritériu, ktoré vyhodnocuje, vyhodnotiť kritérium manuálne tak, aby výstup pre
žiaka bol objektívny a motivačný.
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ŠSŽP

realizuje

harmonizáciu pozorovania

a identifikovania

do

Nástroja

PROFsmeZŠ

prostredníctvom záložky v navigačnom paneli
PLÁNY A REALIZÁCIE
VYHĽADAŤ VÝSTUP Z REALIZÁCIE

funkcie
prostredníctvom

TYPU AKTIVITY  SUMÁRNY VÝSTUP, vyhľadávacích filtrov, mena

a priezviska žiaka a pod. Prístup k sumárnemu výstupu predpokladov od 4 pedagogických zamestnancov
má ŠSŽP a Riaditeľ školy.

 Vysvietené predpoklady znamenajú, že je nezhoda v pozorovaní a vyhodnocovaní príslušného kritériá
medzi pedagogickými zamestnancami a rolou ŠSŽP je harmonizovať výstup a manuálne ho zaznamenať.

 ŠSŽP sa môže vracať k záznamom žiakov, môže upravovať a vypĺňať tie kritériá, ktoré neuložil
v školskom roku priebežne. Aby sa mohol vrátiť k už vyhodnoteným „oškálovaným“ predpokladom vždy
po vyplnení je potrebné dať len
ULOŽIŤ

 Ak má ŠSŽP u konkrétneho žiaka kompletne vyplnené preddefinované predpoklady podľa ročníkov,
tak zvolí funkciu
SCHVÁLIŤ

a

ULOŽIŤ

V tomto momente je schválený výstup v Profesijnej karte žiaka v danom ročníku.
Preddefinované predpoklady znamená:
- pre žiakov v 5. ročníku sa zaznamenávajú 3 preddefinované predpoklady,
- pre žiakov v 6. a 7.ročníku sa zaznamenáva 9 preddefinovaných predpokladov,
- pre žiakov v 8. a 9. ročníku sa zaznamenáva 16 preddefinovaných predpokladov (všetky).
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SLEDOVANIE KRITÉRIÍ PODĽA STUPŇOV

STUPEŇ/ROČNÍK
Schopnosti

a zručnosti

I. stupeň
žiaka

pre 5. ročník ZŠ

uplatnenie sa na trhu práce

-

1.

Pružné prispôsobenie sa (zmeneným okolnost.)

2.

Samostatné riešenie úloh

3.

Spolupráca (pri riešení úloh)

4.

Riešenie problémov

5.

Rozhodovanie

6.

Sebaprezentácia a komunikácia

7.

Doťahovanie vecí do konca

8.

Dodržiavanie pravidiel, disciplína

9.

Odolnosť voči záťaži

10.

Vytváranie a udržiavanie vzťahov s inými ľuďmi

STUPEŇ/ROČNÍK
Špecifické

predpoklady

žiaka

Manuálna zručnosť

12.

Technické myslenie

13.

Priestorová predstavivosť

14.

Jemná motorika, presnosť

15.

Praktické myslenie

16.

Práca v sťažených pracovných podmienkach

vyznačené ZŠ - všetky

kritériá

kritériá

kritériá

I. stupeň

II. stupeň

III. stupeň

-

6. - 7.ročník ZŠ 8. - 9. ročník

vyznačené -

kritériá
11.

III. stupeň

6. - 7.ročník ZŠ 8. - 9. ročník

vyznačené -

pre 5. ročník ZŠ

uplatnenie sa vo vybraných povolaniach

II. stupeň

vyznačené ZŠ - všetky

kritériá

kritériá

 Na konci školskej dochádzky na základnej škole sa Profesijná karta žiaka uzavrie a premietne do
Profesijného portfólia žiaka ZŠ.
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 Jednotlivé povolania a želateľný profil vybraných povolaní v súlade s potrebami trhu práce je možné
prezerať prostredníctvom záložky v navigačnom paneli
POVOLANIA
v ktorej sa nachádza funkcia VYHĽADAŤ PROFESIJNÉ ZAMERANIE. Prostredníctvom tejto
funkcie je možné prezerať všetky zadefinované želateľné povolania uložené v Nástroji PROFsmeZŠ.

 Súlad povolania s reálnym výstupom žiaka (o ktoré má žiak záujem alebo vyhľadanie povolania,
ktoré je najviac relevantné s reálnym výstupom) môže ŠSŽP zistiť prostredníctvom záložky v Nástroji
PROFsmeZŠ
MOJA ŠKOLA
funkcie ŽIACI MOJEJ ŠKOLY
konkrétneho žiaka
a činností dostupných na Profesijnej

VYHĽADAŤ

karte žiaka
VYTLAČIŤ KARTU ŽIAKA

alebo

VYTLAČIŤ PORTFÓLIO

 Výstupom tejto činnosti je radarový graf „PAVÚK“, v ktorom je vizuálne znázornená zhoda
a nezhoda reálnych predpokladov žiaka s konkrétnym povolaním a výstup má zásadný význam pre
vedenie motivačného rozhovoru so žiakom a jeho zákonným zástupcom.
Frekvencia, periodicita: - realizácia priebežne
- uzavretie karty žiaka 1 x na konci školského roka v súlade s termínmi
klasifikácie žiakov
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2.1.9. Pracovné listy – Katalóg pracovných pozícií / monitorovanie
využívania podpornej aktivity ku Katalógu pracovných pozícií
Sledovanie a koordinácia používania pracovných listov na vyučovacích a mimovyučovacích
aktivitách základnej školy prostredníctvom Nástroja PROFsmeZŠ.
Popis činností:

 Účelom využívania Pracovných listov je informovať, vyvolať, podporiť a rozvíjať záujem žiakov
nižšieho stredného vzdelávania v prepojení na vytvorený a uložený Katalóg pracovných pozícií, ktorý je
dostupný na www.zsodborne.sk a je priamo prepojený aj v nástroji PROFsmeZŠ.



ŠSŽP v priebehu školského roka sleduje využívanie Pracovných listov uložených v Nástroji

PROFsmeZŠ, motivuje a poskytuje spätnú väzbu PZ ohľadom využívania Pracovných listov, a tým aj
využívania Katalógu pracovných pozícií.

 ŠSŽP má prehľad o všetkých Pracovných listoch v databáze v Nástroja PROFsmeZŠ prostredníctvom
záložky v navigačnom paneli
PLÁNY A REALIZÁCIE

funkcie

VYHĽADAŤ SCHVÁLENÉ AKTIVITY

 Prostredníctvom funkcie VYHĽADAŤ REALIZÁCIU a vyplnení všetkých vyhľadávacích filtrov
získa ŠSŽP prehľad o prebiehajúcich realizáciách napr. podľa vyučovacích predmetov, tried a pod.

 Funkcia VYHĽADAŤ VÝSTUP Z REALIZÁCIE je pri tejto aktivite nefunkčná, aktivita je
podkladom resp. prostriedkom pre prácu s Katalógom pracovných pozícií.
Informácie o využívaní pracovných listov je možné získať aj prostredníctvom záložky v navigačnom
paneli
ŠTATISTIKY

funkcie

PREHĽAD REALIZÁCIÍ AKTIVÍT
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 ŠSŽP počas školského roka zbiera všetky informácie na kvalitatívne zlepšenie pracovných listov,
poskytuje ich schvaľovateľovi aktivít, ktorý je zamestnancom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.
Frekvencia, periodicita: - priebežne v školskom roku

2.1.10. Štatistiky / vyhodnocovanie štatistických údajov
Sledovanie, vyhodnocovanie a navrhovanie krokov na zvýšenie kvalitatívnej úrovne smerovania
žiakov na povolanie na základnej škole.



ŠSŽP v priebehu školského roka sleduje, vyhodnocuje, informuje riaditeľa školy, kolegov o

výsledkoch štatistík týkajúcich sa aktivít smerujúcich k podpore záujmu žiakov o technické povolania.
Ku všetkým štatistikám má prístup prostredníctvom záložky v navigačnom paneli
ŠTATISTIKY

funkcie

VYGENEROVAŤ REPORT

a filtrov pre vyhľadávanie.
Frekvencia, periodicita: - priebežne v školskom roku
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2.1.11. Odborná podpora / informovanie a odborná pomoc pri identifikácii
talentovaných žiakov ZŠ a rozvoji predpokladov žiakov potrebných pre trh
práce
Informovanie a odborná pomoc pri identifikácii talentovaných žiakov ZŠ a rozvoji predpokladov
žiakov potrebných pre trh práce.
Poskytovanie odbornej pomoci a konzultácií pri realizácii všetkých aktivít súvisiacich
s identifikáciou profesijného zamerania žiaka a rozvojom jeho schopností, zručností pre
uplatnenie sa na trhu práce.

 ŠSŽP v priebehu školského roka zodpovedá za:
- sledovanie kvality vedenia motivačných rozhovorov so žiakmi a ich zákonnými zástupcami
- sledovanie výstupov z motivačných rozhovorov so žiakmi a ich zákonnými zástupcami zaznamenaných
v Nástroji PROFsmeZŠ
- navrhovanie krokov na zvýšenie kvality motivačných rozhovorov
- zbieranie podnetov na zlepšenie kvality a zvyšovania úrovne profesijnej orientácie a smerovania
žiakov na povolanie prostredníctvom aktivít v Nástroji PROFsmeZŠ
- kvalitu skupinových aktivít súvisiacich so smerovaním žiaka na povolanie
- objektívny sumárny výstup žiakov.

 ŠSŽP v priebehu školského roka poskytuje odbornú pomoc a informácie:
- triednym učiteľom a iným kolegom pri vedení motivačných rozhovorov
- všetkým zainteresovaným PZ pri identifikovaní záujmu žiaka, zaradením do Talent banky, rozvojom
žiaka v súlade s jeho záujmami
- všetkým zainteresovaným PZ pri sumárnom výstupe v Profesijnej karte žiaka.
Frekvencia, periodicita: - priebežne v školskom roku
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2.2. Rola pedagogického zamestnanca – triedneho učiteľa nižšieho
stredného vzdelávania na ZŠ
Popis činností triedneho učiteľa súvisiacich s identifikáciou a rozvojom predpokladov žiakov ZŠ
pre uplatnenie sa na trhu práce prostredníctvom Nástroja PROFsmeZŠ.

2.2.1. Dáta / verifikovanie dát v Nástroji PROFsmeZŠ
Kontrola dát súvisiacich s Nástrojom PROFsmeZŠ týkajúcich sa výlučne triedy, kde je PZ
triednym učiteľom.
Popis činností:
 Účelom aktivity je mať v Nástroji PROFsmeZŠ aktuálne dáta, bez ktorých je systém nefunkčný.
 Triedny učiteľ importuje a inicializuje dáta týkajúce sa výlučne triedy, kde je triednym učiteľom a sú
potrebné pre funkcionalitu Nástroja PROFsmeZŠ v spolupráci s riaditeľom školy a špecialistom
smerovania žiaka na povolanie, riadi sa Používateľskou príručkou, prípadne iným aktuálnym
metodickým pokynom.
 Všetky súvisiace informácie s Nástrojom PROFsmeZŠ o škole, triedach, pedagogických
zamestnancoch a žiakov môže verifikovať spolu s riaditeľom alebo ŠSŽP prostredníctvom
záložky v navigačnom paneli
MOJA ŠKOLA

Frekvencia, periodicita:

-

pred začatím školského roka

-

v priebehu školského roka
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2.2.2. Plán / plánovanie aktivít súvisiacich so smerovaním žiaka ZŠ na
povolanie v spolupráci so ŠSŽP
Spolupráca pri tvorbe a vyhodnocovaní plánu všetkých aktivít na ZŠ súvisiacich so smerovaním
žiaka na povolanie v Nástroji PROFsmeZŠ so všetkými zainteresovanými pedagogickými
a odbornými zamestnancami.
Popis činností:

 Účelom plánu je mať na škole prehľad naplánovaných činností, ktoré súvisia s profesijným
smerovaním žiakov, aby sa každoročne mohli vyhodnocovať kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele na
všetkých zapojených školách.

 Špecialista smerovania žiaka na povolenie (ŠSŽP) vytvára plán vždy pred začatím nového školského
roka a za vytvorenie plánu sa zodpovedá riaditeľovi školy v spolupráci s triednymi učiteľmi
a pedagogickými zamestnancami vyučovacích predmetov biológia, chémia, fyzika, technika súvisiacich
s vybranými skupinami povolaní.

 ŠSŽP, triedni učitelia a pedagogickí zamestnanci vytvoria plán všetkých aktivít súvisiacich
s rozvojom schopností a zručností žiakov pre trh práce a súvisiacich s identifikáciou, rozvojom
špecifických predpokladov žiakov vybraných skupín povolaní v nástroji PROFsmeZŠ.

 Pri vytváraní plánu triedni učitelia využívajú metodiku – popis činností pre ŠSŽP – PLÁN.
Frekvencia, periodicita: - na začiatku (najneskôr v septembri) a na konci školského roka
- priebežne pri každej zmene
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2.2.3. Individuálne aktivity / identifikovanie individuálneho záujmu žiaka
o vybrané odborné predmety v súlade so žiadanými povolaniami na trhu
práce
Identifikovanie a sledovanie individuálnych aktivít žiakov súvisiace so smerovaním žiaka na
povolanie v spolupráci s PZ vybraných odborných predmetov a ŠSŽP.
Popis činností:

 Pod individuálnou aktivitou sa rozumie akákoľvek aktivita, ktorú si organizuje žiak spolu so svojím
zákonným zástupcom individuálne - napr. elektrotechnický krúžok, mladý vedec, požiarnik a pod., ktorý
je organizovaný školou aj mimo školy. Zároveň pod individuálnou aktivitou sa rozumie akákoľvek účasť
na súťaži, olympiáde (biologická, chemická olympiáda...) alebo aktivite, ktorá súvisí so smerovaním
žiaka na vybrané skupiny povolaní.

 Účelom sledovania individuálnych aktivít je mať viac objektívnych informácií o záujmoch žiaka,
o jeho zaradení do Talent banky v rámci vybraných odborných predmetov, čo má priamy vplyv na
prípravu a vedenie motivačných rozhovorov, sledovanie schopností a predpokladov potrebných pre
prax a pre vybranú skupinu povolaní, lebo Nástroj PROFsmeZŠ umožňuje získavať spätnú väzbu na
záujem žiaka o záujmovú činnosť prostredníctvom realizátora konkrétnej individuálnej aktivity.
Pri vytvorení realizácie individuálnej aktivity sa triedny učiteľ riadi metodikou – popisom činností pre
ŠSŽP – Individuálne aktivity.
Frekvencia, periodicita: - v priebehu školského roka

42

2.2.4. Motivačné rozhovory / realizácia a zaznamenávanie výstupov
z motivačných rozhovorov so žiakmi ZŠ a ich zákonnými zástupcami
Realizovanie motivačných rozhovorov so žiakmi (alebo ich zákonnými zástupcami), ktoré súvisia
so smerovaním žiaka na povolanie, motiváciou žiakov a ich zákonných zástupcov o povolania, na
ktoré má žiak predpoklady a sú na trhu práce žiadané.
Popis činností:

 Účelom motivačných rozhovorov so žiakmi a ich rodičmi je podporiť u žiakov záujem o povolania,
ktoré na trhu práce chýbajú, prezentovať žiakovi i rodičovi silné schopnosti, talent, mimoriadne
zručnosti žiaka, ktoré sú dôležité pri jeho rozhodovaní sa o budúcom povolaní.

 Triedny učiteľ po naplánovaní motivačných rozhovorov, ich zaznamenaní v Pláne aktivít ŠSŽP
realizuje motivačné rozhovory so žiakmi (alebo jeho zákonnými zástupcami), ktoré súvisia so
smerovaním žiaka na povolanie tak, aby voľba budúceho štúdia žiaka bola v súlade s jeho záujmami,
talentom, predpokladmi a šancou zamestnať sa po skončení prípravy na povolanie.

 Pred realizáciou motivačného rozhovoru v Nástroji PROFsmeZŠ vytvorí triedny učiteľ realizáciu
prostredníctvom záložky v navigačnom paneli
PLÁNY A REALIZÁCIE

funkcie

VYTVORIŤ REALIZÁCIU

zadania NÁZVU (pomôcky pri budúcom vyhľadávaní) a na základe výberu z TYPU AKTIVITY 
MOTIVAČNÝ ROZHOVOR, vyplnením všetkých povinných polí a odsúhlasením prostredníctvom
funkcie
VYTVORIŤ

Pod vytvorením realizácie je možné rozumieť zadanie resp. možnosť zrealizovať motivačný rozhovor,
bez čoho nie je možné zaznamenať výstup z motivačného rozhovoru.
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 Triedny učiteľ počas školského roka zrealizuje motivačné rozhovory so žiakmi a zákonnými
zástupcami minimálne 1 x ročne, podľa potreby aj viac razy. Pri realizácii motivačného rozhovoru
využíva získané zručnosti z akreditovaného vzdelávacieho programu zameraného aj na vedenie
motivačných rozhovorov (pozri prílohu č. 04 Ako viesť rozhovory pri smerovaní žiaka na povolanie).

 Triedny učiteľ môže vložiť do SW systému akékoľvek poznámky. Triedny učiteľ môže delegovať
vedenie motivačného rozhovoru ŠSŽP, pokiaľ sa s ním vopred dohodne.

 Po zrealizovaní motivačného rozhovoru so žiakom alebo jeho zákonným zástupcom podľa predlohy
v Nástroji PROFsmeZŠ zaznamená rozhovor prostredníctvom záložky v navigačnom paneli
PLÁNY A REALIZÁCIE

funkcie

VYHĽADAŤ VÝSTUP Z REALIZÁCIE,

 Po vyplnení všetkých povinných polí, ktoré sú usporiadané v súlade s princípmi vedenia motivačného
rozhovoru, je potrebné zápis uložiť. Ak sa mieni triedny učiteľ k vytvorenému záznamu vrátiť dá záznam
len

ULOŽIŤ

 Ak je triedny učiteľ presvedčený, že nepotrebuje meniť zápis z rozhovoru potvrdí záznam funkciou
SCHVÁLIŤ

a

ULOŽIŤ

V tomto momente už nie je možné vrátiť sa k záznamu a zápis je automaticky uložený v Profesijnej karte
žiaka.
Frekvencia, periodicita: - minimálne 1 x v školskom roku s každým žiakom v triede
- minimálne 1 x v školskom roku so zákonným zástupcom žiaka
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2.2.5. Pracovné listy / využívanie podpornej aktivity ku Katalógu pracovných
pozícií
Využívanie Pracovných listov na vyučovacích a mimovyučovacích aktivitách základnej školy
prostredníctvom PZ a Nástroja PROFsmeZŠ na podporu informácií a záujmu žiakov o vybrané
povolania žiadané na trhu práce.
Popis činností:

 Účelom využívania Pracovných listov je informovať, vyvolať, podporiť a rozvíjať záujem žiakov
nižšieho stredného vzdelávania v prepojení na vytvorený a uložený Katalóg o pracovných pozíciách,
ktorý je dostupný na www.zsodborne.sk a je priamo prepojený aj v nástroji PROFsmeZŠ.

 Triedni učitelia, PZ vyučujúci predmety fyzika, chémia, biológia a technika v priebehu školského roku
využívajú Pracovné listy uložené v Nástroji PROFsmeZŠ prostredníctvom záložky v navigačnom paneli

PLÁNY A REALIZÁCIE

funkcie

VYTVORIŤ REALIZÁCIU

a na základe výberu z TYPU AKTIVITY  PRACOVNÝ LIST a filtračných polí (trieda) si vyberú
pracovný list .

 PZ využíva vždy pri práci s pracovnými listami Katalóg pracovných pozícií, ktorý bol k tomuto účelu
vytvorený.

 Funkcia VYHĽADAŤ VÝSTUP Z REALIZÁCIE je pri tejto aktivite nefunkčná, aktivita je
podkladom resp. prostriedkom pre prácu s Katalógom pracovných pozícií.

 Používanie Pracovných listov je na každej Základnej škole štatisticky sledovaný prostredníctvom
štatistík v Nástroji PROFsmeZŠ.
Frekvencia, periodicita: - priebežne v školskom roku
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2.3. Rola pedagogických zamestnancov vyučujúcich predmety
fyzika, chémia, biológia a technika
Popis činností PZ súvisiacich s identifikáciou a rozvojom predpokladov žiakov ZŠ pre uplatnenie
sa na trhu práce prostredníctvom Nástroja PROFsmeZŠ.

2.3.1. Plán / plánovanie aktivít súvisiacich so smerovaním žiaka ZŠ na
povolanie v spolupráci so ŠSŽP
Spolupráca pri tvorbe a vyhodnocovaní plánu všetkých aktivít na ZŠ súvisiacich so smerovaním
žiaka na povolanie v Nástroji PROFsmeZŠ so všetkými zainteresovanými pedagogickými
a odbornými zamestnancami.
Popis činností:

 Účelom plánu je mať v škole prehľad naplánovaných činností, ktoré súvisia s profesijným smerovaním
žiakov, aby sa každoročne mohli vyhodnocovať kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele na všetkých
zapojených školách.

 Špecialista smerovania žiaka na povolanie (ŠSŽP) vytvára plán vždy pred začatím nového školského
roka a za vytvorenie plánu sa zodpovedá riaditeľovi školy v spolupráci s triednymi učiteľmi
a pedagogickými zamestnancami vyučovacích predmetov biológia, chémia, fyzika, technika súvisiacich
s vybranými skupinami povolaní.

 ŠSŽP, triedni učitelia a pedagogickí zamestnanci vytvoria plán všetkých aktivít súvisiacich
s rozvojom schopností a zručností žiakov pre trh práce a súvisiacich s identifikáciou, rozvojom
špecifických predpokladov žiakov vybraných skupín povolaní v nástroji PROFsmeZŠ.

 Pri vytváraní plánu PZ využívajú metodiku – popis činností pre ŠSŽP – PLÁN.
Frekvencia, periodicita: - na začiatku (najneskôr v septembri) a na konci školského roka
- priebežne pri každej zmene
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2.3.2. Individuálne aktivity / identifikovanie individuálneho záujmu žiaka ZŠ
o vybrané odborné predmety v súlade so žiadanými povolaniami na trhu
práce
Identifikovanie a sledovanie individuálnych aktivít žiakov súvisiace so smerovaním žiaka na
povolanie v spolupráci so ŠSŽP a triednymi učiteľmi nižšieho stredného vzdelávania.
Popis činností:

 Pod individuálnou aktivitou sa rozumie akákoľvek aktivita, ktorú si organizuje žiak spolu so svojím
zákonným zástupcom individuálne - napr. elektrotechnický krúžok, mladý vedec, požiarnik a pod., ktorý
je organizovaný školou aj mimo školy. Zároveň pod individuálnou aktivitou sa rozumie akákoľvek účasť
na súťaži, olympiáde (biologická, chemická olympiáda...) alebo aktivite, ktorá súvisí so smerovaním
žiaka na vybrané skupiny povolaní.

 Účelom sledovania individuálnych aktivít je mať viac objektívnych informácií o záujmoch žiaka,
o jeho zaradení do Talent banky v rámci vybraných odborných predmetov, čo má priamy vplyv na
prípravu a vedenie motivačných rozhovorov, sledovanie schopností a predpokladov potrebných pre
prax a pre vybranú skupinu povolaní, lebo Nástroj PROFsmeZŠ umožňuje získavať spätnú väzbu na
záujem žiaka o záujmovú činnosť prostredníctvom realizátora konkrétnej individuálnej aktivity.
Pri vytvorení realizácie individuálnej aktivity sa triedny učiteľ riadi metodikou – popisom činností pre
ŠSŽP – Individuálne aktivity.
Frekvencia, periodicita: - v priebehu školského roka
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2.3.3. Testy záujmu – Talent banka / identifikovanie a vyhodnocovanie
záujmu žiakov o vybrané odborné predmety, vyhľadávanie a rozvoj
talentovaných žiakov
Sledovanie, podpora, vyvolanie a rozvoj záujmu o povolania žiadané na trhu práce
prostredníctvom realizácie testov záujmov a pozorovaním záujmu žiaka o odborný predmet.
Popis činností:

 Účelom aktivity je podpora záujmu o povolania žiadané na trhu práce, pričom je nevyhnutné
vyhľadávanie žiakov, ktorí majú nielen predpoklady tieto povolania vykonávať, schopnosť pripravovať
sa na tieto povolania prostredníctvom stredných odborných škôl vrátane duálneho systému vzdelávania,
ale majú aj záujem o povolania, ktoré úzko súvisia s vyučovacími predmetmi fyzika, chémia, biológia,
technika.

 Pedagogický zamestnanec (učiteľ jedného z vyučovacích predmetov fyzika, chémia, biológia,
technika) na sledovanie, podporu, vyvolanie a rozvoj záujmu žiakov o svoj vyučovací predmet, ktorý
vyučuje na nižšom strednom vzdelávaní ZŠ, využije minimálne raz ročne test záujmu uložený v Nástroji
PROFsmeZŠ.

 Na manuálne zaznamenanie, sledovanie, vyvolanie a rozvoj záujmu využíva aj iné aktivity, napr.
spätnú väzbu z individuálnej aktivity v spolupráci so ŠSŽP a triednym učiteľom konkrétneho žiaka.

 Pred realizáciou testov záujmu uložených v Nástroji PROFsmeZŠ (povinne raz ročne) vytvorí PZ
realizáciu konkrétnej aktivity prostredníctvom záložky v navigačnom paneli
PLÁNY A REALIZÁCIE

funkcie

VYTVORIŤ REALIZÁCIU

zadania NÁZVU (pomôcky pri budúcom vyhľadávaní) a na základe výberu z TYPU AKTIVITY 
TESTY ZÁUJMU vytvorí realizáciu prostredníctvom vyplnenia všetkých povinných polí
a odsúhlasením prostredníctvom funkcie
VYTVORIŤ
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 Pod vytvorením realizácie je možné rozumieť zadanie už konkrétneho testu pre daný ročník
a príslušný vyučovací predmet, ktorý sa vykoná pre celú skupinu. Dôležité je vyplnenie termínu
realizácie testu záujmu vzhľadom na to, že pred zadaným termínom a po ukončení termínu už nebudú
môcť žiaci vstupovať do vybraného testu záujmu.

 Žiaci sa budú prihlasovať do Nástroja PROFsmeZŠ na vypĺňanie testov záujmu prostredníctvom
vygenerovaného hesla (pozri Používateľskú príručku).

 PZ vidí všetky Testy záujmu aj v databáze Nástroja PROFsmeZŠ prostredníctvom záložky
v navigačnom paneli
PLÁNY A REALIZÁCIE
VYHĽADAŤ SCHVÁLENÉ AKTIVITY

funkcie

 Realizácia testu záujmu je nevyhnutnou podmienkou pozorovania a vyhodnotenia záujmu žiaka
o konkrétny vyučovací predmet súvisiaci s podporou záujmu žiakov o technické povolania.

 PZ robí raz ročne vyhodnotenie záujmu o vyučovací predmet prostredníctvom Nástroja PROFsmeZŠ.
 Vyhodnotenie záujmu je zložené z automatického vyhodnocovania a manuálneho vyhodnocovania
tak, aby bola zachovaná čo najväčšia objektivita.
Automaticky spracované výsledky z testu záujmu
A

B

C

D

E

F

100 – 81 %

80 – 61 %

60 – 41 %

40 – 21 %

20 – 1 %

0%

získaných

získaných

získaných

získaných

získaných

z celkového

z celkového

z celkového

z celkového

z celkového

počtu bodov

počtu bodov

počtu bodov

počtu bodov

počtu bodov

plný

počet

získaných bodov

Automatické vyhodnotenie testov záujmov je bez možného ovplyvňovania PZ alebo ŠSŽP.
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Manuálne vyhodnotenie záujmu o predmet
A

B

Rozsah

záujmu

Rozsah

C
záujmu

D

Rozsah

záujmu

Žiak/žiačka

sa

E

F

Žiak/žiačka sa

Žiak/žiačka
zaujíma

žiaka/žiačky

žiaka/žiačky

žiaka/žiačky mierne

zaujím o predmet

zaujíma

významne

prevyšuje úroveň

prevyšuje

v rozsahu

predmet

o predmet

prevyšuje úroveň

školských

školských

školských

v rozsahu

príležitostne.

školských

poznatkov.

poznatkov.

poznatkov.

nevyhnutných

poznatkov.

Rád/rada

úroveň

Sleduje

skúša

predmet, rozširuje si

Sleduje výučbu,

školských
poznatkov.

Venuje

sa

nové veci, ktoré

informácie/poznatky

pripravuje sa na

činnosti

vo

sa naučil/a v škole

v niektorých témach

ňu,

svojom voľnom

aj mimo školy,

a snaží

otázky, zapája sa

čase,

overuje

aplikovať.

má

o

rozširuje

predmete
rozsiahle
vedomosti.

si

ich

do

svoje

poznatky,
Vie

a

sa

o

sa

dáva
praktického

skúšania vecí.

vie

pripraviť ukážku/

prakticky použiť

prezentáciu

svoje

poznatky

z oblasti svojho

(napr.

pri

záujmu.

zhotovovaní,
opravách
rôznych
produktov

a

pod).

Manuálne vyhodnotenie je pohľad PZ v súvislosti s komplexnými informáciami, prejavmi záujmu žiaka
priamo na vyučovacích hodinách, spätnej väzby z individuálnej aktivity a iných informácií relevantných
v rámci sledovania záujmu o konkrétny predmet.

 Výstup z automatického vyhodnotenia zrealizovaného testu záujmu môže PZ vidieť prostredníctvom
záložky v navigačnom paneli

PLÁNY A REALIZÁCIE

funkcie

VYHĽADAŤ VÝSTUP Z REALIZÁCIE

 Pokiaľ sa mieni PZ vrátiť k manuálnemu vyhodnoteniu záujmu žiaka o vyučovací predmet, je
potrebné zvoliť len funkciu
ULOŽIŤ
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 PZ manuálne vyhodnotí záujem žiaka o konkrétny predmet, a keď je presvedčený o správnosti
výstupu z manuálneho vyhodnotenia záujmu žiaka o konkrétny predmet, potvrdí záznam funkciou
SCHVÁLIŤ

a

ULOŽIŤ

V tomto momente už nie je možné vrátiť sa k záznamu a zápis je automaticky uložený a schválený
v Profesijnej karte žiaka v danom ročníku.

 Pokiaľ PZ nie je presvedčený v rámci manuálneho vyhodnotenia záujmu žiaka s výstupom - záujem
žiaka o vyučovací predmet, konzultuje vyhodnotenie záujmu s triednym učiteľom a so ŠSŽP.

 Žiaci, ktorí dosiahnu v škále záujmu o konkrétny vyučovací predmet zhodnú hodnotu z automatického
i manuálneho vyhodnotenia v rozsahu škály „A“ a „B“ sú automaticky zaradení do príslušnej Talent
banky (Talent banka – odborný predmet).

 Sledovať prehľad žiakov zaradených do Talent banky je možný prostredníctvom záložky v navigačnom
paneli
ŠTATISTIKY

funkcie

PREHĽAD TALENTOV

alebo prostredníctvom záložky v navigačnom paneli
PLÁNY A REALIZÁCIE

funkcie

VYHĽADAŤ VÝSTUP Z REALIZÁCIE

 Pre žiakov zaradených do Talent banky PZ pripraví a realizuje individuálny plán rozvoja
v spolupráci so ŠSŽP, ktorý je zaznamenaný v Pláne aktivít.

 Realizácia testov záujmu je štatisticky sledovaná a vyhodnocovaná.
Frekvencia, periodicita: - realizácia minimálne 1 x v 1. polroku školského roka s využitím testov
záujmu uložených v Nástroji PROFsmeZŠ
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2.3.4. Praktické úlohy / realizácia praktických úloh, prostredníctvom
ktorých sa sleduje úroveň predpokladov žiakov
Sledovanie, rozvoj schopností a zručností žiakov súvisiacich s ich uplatnením sa na trhu práce
a identifikovanie špecifických predpokladov

pre uplatnenie sa vo vybraných povolaniach

prostredníctvom realizácie praktických úloh a cvičení.
Popis činností:

 Účelom aktivity je rozvíjať, zaujať, identifikovať u žiakov predpoklady súvisiace s požiadavkami
zamestnávateľov, prostredníctvom atraktívnych praktických úloh.

 Pedagogický zamestnanec (učiteľ jedného z vyučovacích predmetov fyzika, chémia, biológia,
technika) na sledovanie, rozvoj a identifikáciu žiakov vyššie uvedených predpokladov (žiakov, ktorých
vyučuje na nižšom strednom vzdelávaní ZŠ) využije raz ročne praktické úlohy uložené v Nástroji
PROFsmeZŠ.

 Na sledovanie, rozvoj a identifikáciu využíva aj všetky ostatné praktické úlohy a cvičenia, ktoré
realizuje so žiakmi počas aj mimo vyučovacieho procesu a tiež aj v rámci využívania materiálnotechnického zabezpečenia, ktoré bolo dodané na základné školy počas všetkých národných projektov.

 Pred realizáciou praktických úloh uložených v Nástroji PROFsmeZŠ (povinne raz ročne) vytvorí
ŠSŽP realizáciu konkrétnej aktivity prostredníctvom záložky v navigačnom paneli
PLÁNY A REALIZÁCIE

funkcie

VYTVORIŤ REALIZÁCIU

zadania NÁZVU (pomôcky pri budúcom vyhľadávaní) a na základe výberu z TYPU AKTIVITY 
PRAKTICKÁ ÚLOHA vytvorí realizáciu prostredníctvom vyplnenia všetkých povinných polí
a odsúhlasením prostredníctvom funkcie
VYTVORIŤ
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 Pod vytvorením realizácie je možné rozumieť zadanie už konkrétnej pracovnej úlohy pre danú triedu,
resp. vybrané triedy a príslušný vyučovací predmet, ktorá sa zrealizuje pre celú skupinu.

 PZ zrealizuje praktickú úlohu z databázy v Nástroji PROFsmeZŠ (počas školského roku realizuje
aj iné praktické aktivity).

 Realizácia praktických úloh je nevyhnutnou podmienkou pozorovania predpokladov týkajúcich sa
uplatnenia v zamestnaní pre každého žiaka, ktorého PZ vyučuje. PZ vypĺňa raz ročne záznam
z pozorovania a identifikovania predpokladov prostredníctvom Nástroja PROFsmeZŠ (pozri Sumárny
výstup).

 PZ má prehľad o všetkých praktických úlohách v databáze Nástroja PROFsmeZŠ prostredníctvom
záložky v navigačnom paneli
PLÁNY A REALIZÁCIE

funkcie

VYHĽADAŤ SCHVÁLENÉ AKTIVITY

 Funkcia VYHĽADAŤ VÝSTUP Z REALIZÁCIE je pri tejto aktivite nefunkčná, aktivita je
podkladom resp. prostriedkom na vytvorenie aktivity Sumárny výstup – karty žiaka.

 Realizácie praktických úloh sú štatisticky sledované a vyhodnocované.
Frekvencia, periodicita: - realizácia minimálne 1 x v školskom roku s využitím praktických úloh
uložených v Nástroji PROFsmeZŠ
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2.3.5. Profesijná karta žiaka ZŠ – Sumárny výstup / Pozorovanie a
vyhodnocovanie úrovne predpokladov žiaka týkajúcich sa jeho uplatnenia
na trhu práce
Zaznamenávanie, sledovanie rozvoja schopností a zručností žiakov súvisiacich s ich uplatnením
sa na trhu práce a zaznamenávanie, sledovanie úrovne špecifických predpokladov pre uplatnenie
sa vo vybraných povolaniach.
Popis činností:

 Účelom sumárneho výstupu žiaka na nižšom strednom vzdelávaní ZŠ v každom školskom roku je
identifikovaná úroveň schopností a zručností súvisiacich s uplatnením sa žiaka na trhu práce,
identifikovaná reálna úroveň špecifických predpokladov súvisiaca s vybranými skupinami povolaní,
identifikovaný záujem o predmety súvisiace s perspektívnymi oblasťami hospodárstva: biológia,
chémia, fyzika, technika a identifikovaný talent žiaka ZŠ v rámci predmetov súvisiacich s povolaniami
žiadanými na trhu práce.

 Pre každého žiaka, ktorého PZ vyučuje v rámci vybraných odborných predmetov, robí raz ročne
záznam z pozorovania a identifikovania predpokladov prostredníctvom Nástroja PROFsmeZŠ (z toho
dôvodu je potrebné realizovať praktické úlohy).

 PZ realizuje záznam z pozorovania a identifikovania do Nástroja PROFsmeZŠ prostredníctvom
záložky v navigačnom paneli
PLÁNY A REALIZÁCIE

funkcie

VYTVORIŤ REALIZÁCIU

výberu z TYPU AKTIVITY  SUMÁRNY VÝSTUP / trieda / konkrétny žiak.

 PZ zaznamenáva do zobrazených usporiadaných predpokladov svoj reálny pohľad na žiaka, na
základe podrobného popisu jednotlivých škál v každom kritériu:
- pre žiakov v 5. ročníku zaznamenáva 3 preddefinované predpoklady
- pre žiakov v 6. a 7.ročníku zaznamenáva 9 preddefinovaných predpokladov
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- pre žiakov v 8. a 9. ročníku zaznamenáva 16 preddefinovaných predpokladov (všetky).
SLEDOVANIE KRITÉRIÍ PODĽA STUPŇOV

STUPEŇ/ROČNÍK
Schopnosti

a zručnosti

I. stupeň
žiaka

pre 5. ročník ZŠ

uplatnenie sa na trhu práce

-

1.

Pružné prispôsobenie sa (zmeneným okolnost.)

2.

Samostatné riešenie úloh

3.

Spolupráca (pri riešení úloh)

4.

Riešenie problémov

5.

Rozhodovanie

6.

Sebaprezentácia a komunikácia

7.

Doťahovanie vecí do konca

8.

Dodržiavanie pravidiel, disciplína

9.

Odolnosť voči záťaži

10.

Vytváranie a udržiavanie vzťahov s inými ľuďmi

STUPEŇ/ROČNÍK
Špecifické

predpoklady

žiaka

Manuálna zručnosť

12.

Technické myslenie

13.

Priestorová predstavivosť

14.

Jemná motorika, presnosť

15.

Praktické myslenie

16.

Práca v sťažených pracovných podmienkach

6. - 7. ročník 8. - 9. ročník

kritériá

kritériá

kritériá

I. stupeň

II. stupeň

III. stupeň

-

6. - 7.ročník ZŠ 8. - 9. ročník

vyznačené -

kritériá
11.

III. stupeň

vyznačené ZŠ - vyznačené ZŠ - všetky

pre 5. ročník ZŠ

uplatnenie sa vo vybraných povolaniach

II. stupeň

vyznačené ZŠ - všetky

kritériá

kritériá

 Záznamy vykonáva PZ priebežne v školskom roku po dohode so ŠSŽP tak, aby mal ŠSZP ešte priestor
na harmonizáciu výstupov pri jednotlivých žiakoch. Záznamy robia 4 PZ pre každého žiaka na nižšom
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strednom vzdelávaní ZŠ v rámci vyučovacích predmetov fyzika, chémia, biológia, technika a rola ŠSŽP
je harmonizovať konečný výstup žiaka v Profesijnej karte žiaka tak, aby výstup pre žiaka bol objektívny
a motivačný.

 PZ sa môže vracať k záznamom žiakov, môže ich upravovať, môže ich vypĺňať v školskom roku
priebežne po dohode so ŠSŽP. Aby sa mohol vrátiť k už vyhodnoteným „oškálovaným“ predpokladom,
vždy po vyplnení zvolí len

ULOŽIŤ

 Ak má PZ vyplnené predpoklady žiaka kompletne (a neplánuje ich meniť) podľa preddefinovaných
predpokladov, tak zvolí funkciu
SCHVÁLIŤ

a

ULOŽIŤ

 Do Profesijnej karty žiaka má v tomto momente prístup len ŠSŽP (vrátane riaditeľa školy), ktorý na
základe zaznamenaných výstupov PZ realizuje harmonizáciu výstupu žiaka v Profesijnej karte žiaka, ku
ktorej dochádza

pri nezhode záznamov/výstupov realizovaných jednotlivými PZ vyučovacích

predmetov.
Vyhodnotené predpoklady, ktoré sú od PZ v zhode, resp. nie je rozdiel väčší ako 2 stupne škály, sú
automaticky spracované a prenesené do karty žiaka.

 Sumárny výstup môže PZ realizovať a dopĺňať (pokiaľ nebola zadaná činnosť SCHVÁLIŤ a ULOŽIŤ)
prostredníctvom záložky v navigačnom paneli
PLÁNY A REALIZÁCIE

funkcie

VYHĽADAŤ VÝSTUP Z REALIZÁCIE

a po zadaní niektorého z filtrov si vyhľadá konkrétneho žiaka.

 Na konci školskej dochádzky na základnej škole sa Profesijná karta žiaka uzavrie a premietne do
Profesijného portfólia žiaka ZŠ.
Frekvencia, periodicita: - realizácia priebežne
- uzavretie karty žiaka 1 x v školskom roku
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2.3.6. Pracovné listy / využívanie podpornej aktivity ku Katalógu pracovných
pozícií
Využívanie Pracovných listov na vyučovacích a mimovyučovacích aktivitách základnej školy
prostredníctvom PZ a Nástroja PROFsmeZŠ na podporu informácií a záujmu žiakov o vybrané
povolania žiadané na trhu práce.
Popis činností:

 Účelom využívania Pracovných listov je informovať, vyvolať, podporiť a rozvíjať záujem žiakov
nižšieho stredného vzdelávania v prepojení na vytvorený a uložený Katalóg o pracovných pozíciách,
ktorý je dostupný na www.zsodborne.sk a je priamo prepojený aj v nástroji PROFsmeZŠ.

 Triedni učitelia, PZ vyučujúci predmety fyzika, chémia, biológia a technika v priebehu školského roku
využívajú Pracovné listy uložené v Nástroji PROFsmeZŠ prostredníctvom záložky v navigačnom paneli

PLÁNY A REALIZÁCIE
funkcie
VYTVORIŤ REALIZÁCIU
a na základe výberu z TYPU AKTIVITY  PRACOVNÝ LIST a filtračných polí (trieda) si vyberú
pracovný list .

 PZ využíva vždy pri práci s pracovnými listami Katalóg pracovných pozícií, ktorý bol k tomuto účelu
vytvorený.

 Funkcia VYHĽADAŤ VÝSTUP Z REALIZÁCIE je pri tejto aktivite nefunkčná, aktivita je
podkladom resp. prostriedkom pre prácu s Katalógom pracovných pozícií.

 Používanie Pracovných listov je na každej základnej škole štatisticky sledovaná prostredníctvom
štatistík v Nástroji PROFsmeZŠ.
Frekvencia, periodicita: - priebežne v školskom roku
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3. PRÍLOHY
Zoznam príloh
Príloha 1: Profesijné portfólio žiaka ZŠ
Príloha 2: Profesijná karta žiaka ZŠ
Príloha 3: Predpoklady žiaka súvisiace s uplatnením sa na trhu práce
Príloha 4: Ako viesť rozhovory pri smerovaní žiaka na povolanie
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Príloha 1: Profesijné portfólio žiaka ZŠ

Príloha 2: Profesijná karta žiaka ZŠ

Príloha 3: Predpoklady žiaka súvisiace s uplatnením sa na trhu
práce

I.

Schopnosti a zručnosti žiaka pre uplatnenie sa na trhu práce:

1.

Pružné prispôsobenie sa (zmeneným okolnostiam)

POPIS:

Schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam, zmeniť či prispôsobiť svoje návyky a správanie, efektívne
pracovať v nových alebo meniacich sa situáciách.
Škála S1 Škála Z2 Škála Z1 Škála R2 Škála R1 -

Škála S2 ukazovatele
Žiak/žiačka vždy reaguje
veľmi pružne pri
„kolapse“ naplánovaných
postupov, dokáže ich
nahradiť novými
postupmi;
- vždy efektívne pracuje
aj v nových situáciách
alebo meniacich sa
podmienkach;
- prispôsobuje nielen
svoje správanie, ale aj
návyky zmeneným
okolnostiam;
- často vyhľadáva
spôsoby vytvárania
zmien, proaktívne sa
podieľa na zmenách.

Ukazovatele
Žiak/žiačka zvyčajne
reaguje pružne pri
„kolapse“ naplánovaných
postupov, dokáže ich
nahradiť novými
postupmi;
- zvyčajne efektívne
pracuje aj v nových
situáciách alebo
meniacich sa
podmienkach;
- svoje správanie
zvyčajne prispôsobuje
zmeneným okolnostiam;

ukazovatele
Žiak/žiačka často reaguje
pružne pri „kolapse“
naplánovaných postupov;

ukazovatele
Žiak/žiačka niekedy
reaguje pružne pri
„kolapse“ naplánovaných
postupov;

ukazovatele
Žiak/žiačka zvyčajne
akceptuje vytváranie
nových postupov
v prípade „nefunkčnosti“
existujúcich;

ukazovatele
Žiak/žiačka niekedy
akceptuje vytváranie
nových postupov
v prípade „nefunkčnosti“
existujúcich;

- zvyčajne dokáže
efektívne pracovať aj
v nových situáciách alebo
meniacich sa
podmienkach;
- svoje správanie dokáže
prispôsobiť meniacim sa
okolnostiam;

- niekedy dokáže
efektívne pracovať aj
v nových situáciách alebo
meniacich sa
podmienkach;
- niekedy prispôsobuje
svoje správanie
zmeneným okolnostiam;

- niekedy zvláda
pracovať aj v nových
situáciách alebo
meniacich sa
podmienkach;
- vie sa zorientovať pri
zmene okolností;

- s pomocou zvláda
pracovať aj v nových
situáciách alebo
meniacich sa
podmienkach;
- s pomocou sa orientuje
v meniacich sa
podmienkach;

- niekedy vyhľadáva
spôsoby vytvárania
zmien, proaktívne sa
podieľa na zmenách.

- proaktívne sa podieľa
na zmenách.

- niekedy sa podieľa na
zmenách.

- zvyčajne akceptuje
snahu iných zmeniť
„zabehnuté veci“.

- potrebuje čas na
akceptáciu zmeny, ktorú
iniciujú iní.

S1
Stredná škola
- úroveň 1

Z2
Základná škola
- úroveň 2

Z1
Základná škola
- úroveň 1

R2
Rozvoj žiaka/žiačky
- úroveň 2

R1
Rozvoj žiaka/žiačky
- úroveň 1

Pozn: Vysvetlenie škálovania
S2
Stredná škola
- úroveň 2

2.

Samostatné riešenie úloh

POPIS:

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

Škála S2 -

Škála S1 -

Škála Z2 -

Škála Z1 -

Škála R2 -

Škála R1 -

ukazovatele
Žiak/žiačka sústavne
vyhľadáva voľné
priestory konania
a cieľavedome ich
využíva;
- vždy samostatne
komplexne analyzuje
vzniknuté situácie
a navrhuje ich riešenia;
- vždy plánuje
a organizuje vlastnú
prácu aj prácu iných na
základe priorít
a časového rámca úloh;
- vždy vykonáva činnosti
nezávisle a osobito.

Ukazovatele
Žiak/žiačka zvyčajne
hľadá voľné priestory
konania a cieľavedome
ich využíva;

ukazovatele
Žiak/žiačka si niekedy
vytvorí voľné priestory
konania a často využíva
vytvorené priestory
konania;
- zvyčajne samostatne
navrhuje riešenia
vzniknutých situácií;

ukazovatele
Žiak/žiačka niekedy
využije vytvorené voľné
priestory konania;

ukazovatele
Žiak/žiačka
s pomocou využije
vytvorené voľné priestory
konania;

ukazovatele
Žiak/žiačka čaká na
námety ako využiť
vytvorené voľné priestory
konania;

- niekedy samostatne
navrhuje riešenia
vzniknutých situácií;

- často sa spolupodieľa
na navrhovaní riešenia
vzniknutej situácie;

- zvyčajne si efektívne
organizuje prácu na
splnenie zadanej úlohy
a dosiahnutie cieľa;

- niekedy si efektívne
organizuje prácu na
splnenie zadanej úlohy
a dosiahnutie cieľa;

- dokáže si zorganizovať
prácu na splnenie zadanej
úlohy, niekedy
s pomocou;

- niekedy sa
spolupodieľa na
navrhovaní riešenia
vzniknutej situácie;
- s pomocou si dokáže
zorganizovať prácu na
splnenie danej úlohy;

- často vykonáva činnosti
nezávisle a osobito.

- niekedy vykonáva
činnosti nezávisle
a osobito.

- väčšinou vykonáva
činnosti bez cudzej
pomoci.

- zvyčajne samostatne
analyzuje vzniknuté
situácie a navrhuje ich
riešenia;
- zvyčajne organizuje
vlastnú prácu aj prácu
iných na základe priorít
a časového rámca úloh;
- zvyčajne vykonáva
činnosti nezávisle
a osobito.

- väčšinou vykonáva
činnosti s cudzou
pomocou.

3.

Spolupráca (pri riešení úloh)

POPIS:

Schopnosť zapájať sa do spoločnej práce, spoluvytvárať pozitívnu atmosféru v tíme, snaha o tímové dosiahnutie
výsledkov.
Škála S1 Škála Z2 Škála Z1 Škála R2 Škála R1 -

Škála S2 ukazovatele
Žiak/žiačka vždy
prispieva k docieleniu
efektívneho pracovného
výsledku
prostredníctvom podpory
a súdržnosti skupiny;
- v rozlične
štruktúrovaných
skupinách vždy iniciuje
spoluprácu skupiny;
- vždy je prirodzene
akceptovaným dôležitým
členom skupiny;
- pri riešení úloh vždy
aktívne vyhľadáva
názory iných, overuje si
súhlas a porozumenie.

Ukazovatele
Žiak/žiačka zvyčajne
prispieva k docieleniu
efektívneho pracovného
výsledku
prostredníctvom podpory
a súdržnosti skupiny;
- v rozlične
štruktúrovaných
skupinách často iniciuje
spoluprácu skupiny;
- často je prirodzene
akceptovaným dôležitým
členom skupiny;
- pri riešení úloh
zvyčajne aktívne
vyhľadáva názory iných,
overuje si súhlas
a porozumenie.

ukazovatele
Žiak/žiačka často
prispieva k docieleniu
efektívneho pracovného
výsledku
prostredníctvom podpory
a súdržnosti skupiny;
- zvyčajne sa mu darí
iniciovať spoluprácu
skupiny;

ukazovatele
Žiak/žiačka niekedy
prispieva k docieleniu
efektívneho pracovného
výsledku
prostredníctvom
súdržnosti skupiny;
- niekedy podporí
spoluprácu skupiny;

ukazovatele
Žiak/žiačka pri riešení
úloh v skupine niekedy
prispieva k docieleniu
pracovného výsledku
skupiny;

ukazovatele
Žiak/žiačka pri riešení
úloh v skupine zvyčajne
akceptuje názory iných;

- overuje si svoju rolu v
skupine

- po výzve sa zapája do
spoločnej práce;

- zvyčajne je prirodzene
akceptovaným dôležitým
členom skupiny;
- pri riešení úloh niekedy
aktívne vyhľadáva
názory iných, overuje si
súhlas a porozumenie.

- niekedy je akceptovaný
ako dôležitý člen
skupiny;
- pri riešení úloh niekedy
vyhľadáva názory iných.

- dokáže plniť úlohy,
ktoré mu boli v skupine
zadané;
- pri riešení úloh občas
vyhľadá názor iných.

- zvyčajne chápe svoju
úlohu v skupine a snaží
sa ju plniť;
- pri skupinových úlohách
počúva názory iných.

4.

Riešenie problémov

POPIS:

Schopnosť problém včas identifikovať, správne ho pomenovať, analyzovať, nájsť varianty riešenia, zvoliť
optimálny variant, zrealizovať ho a následne zhodnotiť výsledok.
Škála S1 Škála Z2 Škála Z1 Škála R2 Škála R1 -

Škála S2 ukazovatele
Žiak/žiačka vždy
systematicky
identifikuje a analyzuje
príčiny vzniknutých
aj potenciálnych
problémov a nabáda
k tomu aj ostatných;
- vytvára a využíva
systém vyhľadávania
informácií z rôznych
zdrojov, efektívne
vyhodnocuje vstupné
informácie a tomu
prispôsobuje svoje
správanie;
- vždy veľmi efektívne
stanovuje ciele pri riešení
problému a hľadá
varianty riešenia;
- vždy vyberá optimálny
variant riešenia problému
a monitoruje
a vyhodnocuje jeho
realizáciu.

Ukazovatele
Žiak/žiačka zvyčajne
identifikuje a analyzuje
príčiny vzniknutých
aj potenciálnych
problémov;

ukazovatele
Žiak/žiačka často
identifikuje a analyzuje
príčiny vzniknutých
aj potenciálnych
problémov;

ukazovatele
Žiak/žiačka zvyčajne
identifikuje a analyzuje
príčiny vzniknutých
problémov;

ukazovatele
Žiak/žiačka akceptuje
existenciu príčin
vzniknutých problémov;

ukazovatele
Žiak/žiačka sa sústreďuje
na riešenie vzniknutého
problému bez analýzy
možných príčin;

- vždy vyhľadáva
a získava štruktúrované
informácie z rôznych
zdrojov týkajúce sa
problému a efektívne ich
vyhodnocuje;

- často vyhľadáva
a získava štruktúrované
informácie z rôznych
zdrojov týkajúce sa
problému a efektívne ich
vyhodnocuje;

- získava informácie
z rôznych zdrojov
a vyhodnocuje ich;

- niekedy prijíma
informácie z rôznych
zdrojov;

- prijíma informácie
o danom probléme;

- zvyčajne efektívne
stanovuje ciele pri riešení
problému a hľadá
varianty riešenia;
- zvyčajne vyberá
optimálny variant riešenia
problému a monitoruje
a vyhodnocuje jeho
realizáciu.

- správnym spôsobom
stanovuje ciele pri riešení
problému a hľadá
varianty riešenia;
- často vyberá optimálny
variant riešenia problému
a vyhodnocuje jeho
realizáciu.

- niekedy správnym
spôsobom stanovuje ciele
a navrhuje riešenie
problému;
- zvyčajne sa snaží
o efektívnu realizáciu
riešenia problému a
niekedy ju vyhodnotí.

- niekedy dokáže
navrhnúť riešenie
pomenovaného problému;

- s podporou dokáže
navrhnúť riešenie
pomenovaného problému;

- niekedy sa snaží
o realizáciu riešenia
problému.

- zvyčajne akceptuje
prijatý výsledok riešenia
daného problému.

5.
POPIS:

Škála S2 -

Rozhodovanie
Schopnosť robiť kvalitné a rýchle rozhodnutia založené na kombinácii analýzy, skúseností a dobrého úsudku.
Škála S1 Škála Z2 Škála Z1 Škála R2 Škála R1 -

ukazovatele
Žiak/žiačka vždy prijíma
včasné, správne
podložené a vyvážené
rozhodnutia na základe
záverov odvodených zo
získaných poznatkov
a skúseností, vždy
v záujme dosiahnutia
cieľa;
- ak je to potrebné, tak
vždy veľmi efektívne
zapája aj iných ľudí do
rozhodovania;

Ukazovatele
Žiak/žiačka zvyčajne
prijíma včasné a správne
podložené rozhodnutia na
základe záverov
odvodených zo získaných
poznatkov a skúseností,
zvyčajne v záujme
dosiahnutia cieľa;

ukazovatele
Žiak/žiačka často prijíma
správne podložené
rozhodnutia na základe
záverov odvodených zo
získaných poznatkov
a skúseností, zvyčajne
má na zreteli stanovený
cieľ;

ukazovatele
Žiak/žiačka niekedy
prijíma správne
podložené rozhodnutia na
základe záverov
odvodených zo
získaných poznatkov,
niekedy má na zreteli
stanovený cieľ;

ukazovatele
Žiak/žiačka niekedy
dokáže prijať
rozhodnutie v záujme
dosiahnutia cieľa;

ukazovatele
Žiak/žiačka
s pomocou dokáže prijať
rozhodnutie v záujme
dosiahnutia cieľa;

- ak je to potrebné, tak
často efektívne zapája aj
iných ľudí do
rozhodovania;

- ak je to potrebné, tak
dokáže zapájať iných
ľudí do rozhodovania;

- niekedy zapojí aj iných
ľudí do rozhodovania;

- po vyzvaní dokáže
zapojiť aj iných ľudí do
rozhodovania;

- rozhodnutia robí sám, aj
keď si situácia vyžaduje
zapojenie aj iných ľudí;

- vždy cielene vytvára
rôzne varianty riešenia,
rýchlo a efektívne
posudzuje ich klady
a zápory a volí správne
rozhodnutie;

- zvyčajne vytvára rôzne
varianty riešenia, rýchlo
a efektívne posudzuje ich
klady a zápory a volí
správne rozhodnutie;

- často volí správne
rozhodnutia spomedzi
rôznych variantov
riešenia na základe
posúdenia ich kladov a
záporov;

- zvyčajne vyhodnocuje
rôzne varianty na základe
vlastných skúseností;

- niekedy zvažuje aj iný
variant riešenia;

- pri rozhodovaní
zvyčajne počíta s jedným
riešením;

- vždy prijíma
zodpovednosť za
prípadné riziká prijatého
rozhodnutia.

- zvyčajne prijíma
zodpovednosť za
prípadné riziká prijatého
rozhodnutia.

- často dokáže prijať
zodpovednosť za
prípadné riziká prijatého
rozhodnutia.

- v istých prípadoch
dokáže prijať
zodpovednosť za
prípadné riziká prijatého
rozhodnutia.

- prijíma zodpovednosť
pri rozhodnutiach, ktoré
nenesú prípadné riziká.

- zodpovednosť za
rozhodnutia sa snaží
prenechávať iným.

6.

Sebaprezentácia a komunikácia

POPIS:

Schopnosť kultivovane a efektívne verbálnou aj písomnou formou vyjadrovať myšlienky, názory a postoje
a prezentovať svoju osobu s primeranou sebadôverou.
Škála S1 Škála Z2 Škála Z1 Škála R2 Škála R1 -

Škála S2 ukazovatele
Žiak/žiačka má vytvorený
reálny obraz o sebe,
pozná a vie vymenovať
svoje pozitívne aj
rozvojové vlastnosti,
schopnosti a zručnosti,
hľadá a navrhuje
spôsoby ich rozvoja;

Ukazovatele
Žiak/žiačka má vytvorený
reálny obraz o sebe,
pozná a vie vymenovať
svoje pozitívne aj
rozvojové vlastnosti,
schopnosti a zručnosti,
zvyčajne vie navrhnúť
spôsoby ich rozvoja;

- má reálnu sebadôveru
postavenú na reálnom
sebapoznaní, aktívne
získaným spätnou väzbou
od iných, sebareflexiou
alebo vlastnými
výsledkami;
- vždy zrozumiteľne
vyjadruje vlastné aj
cudzie myšlienky,
prezentuje ich
štruktúrovane
a opiera sa o vecnú
argumentáciu, má
rozvinutú slovnú zásobu;
- má kultivovaný,
štruktúrovaný písomný
prejav, vie formulovať
písomne akékoľvek
myšlienky.

- má reálnu sebadôveru
postavenú na reálnom
sebapoznaní, získanom
spätnou väzbou od iných
alebo dosiahnutými
vlastnými výsledkami;
- zvyčajne zrozumiteľne
vyjadruje vlastné aj
cudzie myšlienky,
prezentuje ich
štruktúrovane
a opiera sa o vecnú
argumentáciu, má dobrú
slovnú zásobu;
- má dobrý formálny,
štruktúrovaný písomný
prejav, vie formulovať
písomne myšlienky aj
iných.

ukazovatele
Žiak/žiačka má vytvorený
reálny obraz o sebe,
pozná a vie vymenovať
väčšinu svojich
pozitívnych aj
rozvojových vlastností,
schopností a zručností,
vie navrhnúť spôsoby
rozvoja niektorých z nich;
- má primeranú
sebadôveru postavenú na
reálnom sebapoznaní,
získanom dosiahnutými
vlastnými výsledkami;

ukazovatele
Žiak/žiačka má čiastočne
vytvorený reálny obraz
o sebe, pozná a vie
vymenovať väčšinu
svojich rozvojových
vlastností, schopností
a zručností, s pomocou
vie navrhnúť spôsoby
ich rozvoja;
- má primeranú
sebadôveru postavenú na
čiastočnom sebapoznaní
a dosiahnutých
výsledkoch;

ukazovatele
Žiak/žiačka má čiastočne
vytvorený reálny obraz
o sebe, pozná a vie
vymenovať niektoré
svoje rozvojové
vlastnosti, schopnosti
a zručnosti, s pomocou
vie navrhnúť spôsoby
ich rozvoja;
- má čiastočnú
sebadôveru postavenú na
čiastočnom sebapoznaní;

ukazovatele
Žiak/žiačka si vie
s pomocou vytvoriť
reálny obraz o sebe, vie
pomenovať niektoré
svoje rozvojové
vlastnosti, schopnosti
a zručnosti;

- zrozumiteľne vyjadruje
vlastné aj cudzie
myšlienky, prezentuje ich
štruktúrovane
a opiera sa o vecnú
argumentáciu, má
adekvátnu slovnú
zásobu;
- má formálny,
štruktúrovaný písomný
prejav, vie formulovať
písomne aj myšlienky
iných.

- zrozumiteľne vyjadruje
vlastné myšlienky,
prezentácia je zvyčajne
štruktúrovaná, opiera sa o
vecnú argumentáciu, má
primeranú slovnú
zásobu;

- niekedy zrozumiteľne
vyjadruje vlastné
myšlienky, prezentácia je
niekedy štruktúrovaná,
má primeranú slovnú
zásobu;

- niekedy vie
zrozumiteľne vyjadriť
vlastné myšlienky,
s podporou ich vie
štruktúrovať, potrebuje
rozvinúť slovnú zásobu;

- zvyčajne vie použiť
štruktúru pri písomnom
prejave, vie formulovať
písomne myšlienky
iných.

- niekedy vie použiť
štruktúru pri písomnom
prejave.

- s pomocou vie použiť
štruktúru pri písomnom
prejave.

- miera sebadôvery je
závislá na vplyvoch
okolia (je neprimerane
vysoká alebo nízka) ;

7.

Doťahovanie vecí do konca

POPIS:

Schopnosť ísť do všetkého s energiou a potrebou dokončiť začaté, nevzdávať sa pred koncom, a to aj v prípade
komplikácií.
Škála S1 Škála Z2 Škála Z1 Škála R2 Škála R1 -

Škála S2 ukazovatele
Žiak/žiačka je vždy
dôkladný/á a presný/á
v dodržiavaní
parametrov úlohy aj
času jej splnenia;

Ukazovatele
Žiak/žiačka je zvyčajne
dôkladný/á a presný/á
v dodržiavaní
parametrov úlohy aj
času jej splnenia;

ukazovatele
Žiak/žiačka je často
presný/á v dodržiavaní
parametrov úlohy aj
času jej splnenia;

ukazovatele
Žiak/žiačka je niekedy
presný/á v dodržiavaní
parametrov úlohy aj
času jej splnenia;

ukazovatele
Žiak/žiačka zvyčajne
rešpektuje stanovené
plány a niekedy
potrebuje kontrolu na
dodržiavanie času
splnenia úlohy;
- niekedy sa pridržiava
plánov, harmonogramu a
konečných termínov;

ukazovatele
Žiak/žiačka zvyčajne
potrebuje kontrolu na
dodržiavanie parametrov
úlohy a času jej splnenia;

- vždy sa dôsledne
pridržiava plánov,
harmonogramu a
konečných termínov
a nabáda k tomu aj
ostatných;
- pri tímovej práci vždy
energicky nabáda členov
tímu k činnosti, aby si bol
istý, že dodržia stanovený
čas a všetky parametre;

- zvyčajne sa pridržiava
plánov, harmonogramu a
konečných termínov
a nabáda k tomu aj
ostatných;

- vždy sa dôsledne
pridržiava plánov,
harmonogramu a
konečných termínov;

- zvyčajne sa pridržiava
plánov, harmonogramu a
konečných termínov;

- pri tímovej práci často
nabáda členov tímu k
činnosti, aby si bol istý,
že dodržia stanovený čas
a všetky parametre;

- keď sa veci „nehýbu
z miesta“, má vždy
tendenciu dynamicky
realizovať aktivity na
dosiahnutie cieľa.

- zvyčajne pracuje
s časom, vie si
rozvrhnúť úlohy pred
dokončením aktivity.

- pri tímovej práci sa
aktívne podieľa aj na
iných činnostiach, aby si
bol/a istý/á, že sa dodrží
stanovený čas a všetky
parametre;
- zvyčajne iniciatívne
pristupuje k plneniu úloh,
správne odhaduje časové
možnosti a požiadavky.

- pri tímovej práci sa
niekedy snaží o
dodržanie stanoveného
času a všetkých
parametrov;

- pri tímovej práci sa
snaží o dodržanie
niektorých parametrov;

- pri tímovej práci
niekedy úlohu dotiahne
do konca;

-niekedy iniciatívne
pristupuje k plneniu úloh,
vie odhadnúť časové
možnosti a požiadavky.

- snaží sa plniť
požiadavky podľa
zadaného plánu.

- niekedy si uvedomuje,
že sa úlohy a zadania
majú plniť v istom
zadanom čase.

- sporadicky dodržiava
stanovené plány,
harmonogram a konečné
termíny;

8.

Dodržiavanie pravidiel, disciplína

POPIS:

Schopnosť dodržiavať princípy práce, pravidlá súvisiace s bezpečnosťou pri práci a spoločenskými pravidlami.
Škála S1 Škála Z2 Škála Z1 Škála R2 Škála R1 -

Škála S2 ukazovatele
Žiak/žiačka pozná a vždy
dodržiava relevantné
právne predpisy a
spoločenské pravidlá,
pozná ich zmysel
a upozorňuje aj iných na
ich dodržiavanie;
- pozná a vždy
dodržiava všetky
pravidlá a princípy dané
organizáciou, pozná ich
zmysel a upozorňuje na
ich dodržiavanie aj iných;
- pri pracovných
postupoch vie rozoznať
tie, ktoré je dôležité
dodržať a ktoré sú vhodné
na zmenu, vie si vytvoriť
vlastné postupy, ktoré si
dá vopred schváliť;

Ukazovatele
Žiak/žiačka pozná a vždy
dodržiava relevantné
právne predpisy a
spoločenské pravidlá,
pozná ich zmysel;

ukazovatele
Žiak/žiačka pozná
a zvyčajne dodržiava
relevantné právne
predpisy a spoločenské
pravidlá, pozná ich
zmysel;

ukazovatele
Žiak/žiačka pozná
a zvyčajne dodržiava
väčšinu relevantných
právnych predpisov a
spoločenských pravidiel,
uvedomuje si ich zmysel;

ukazovatele
Žiak/žiačka pozná
a dodržiava niektoré
dôležité relevantné
právne predpisy a
spoločenské pravidlá;

ukazovatele
Žiak/žiačka pozná
niektoré relevantné
právne predpisy a
spoločenské pravidlá,
dodržiava iba tie, ktoré sú
pre neho dôležité;

- pozná a vždy
dodržiava všetky
pravidlá a princípy dané
organizáciou, pozná ich
zmysel;

- pozná a dodržiava
pravidlá a princípy dané
organizáciou, pozná ich
zmysel;

- pozná a zvyčajne
dodržiava väčšinu
pravidiel a princípov
daných organizáciou,
uvedomuje si ich zmysel;

- pozná niektoré dôležité
pravidlá a princípy dané
organizáciou a zväčša ich
dodržiava;

- pri pracovných
postupoch vie rozoznať
tie, ktoré je dôležité
dodržať a ktoré sú vhodné
na zmenu, iniciuje iné
postupy;

- pri pracovných
postupoch sa snaží
presadzovať svoje
vlastné postupy;

- pri pracovných
postupoch presadzuje
svoje vlastné postupy,
potrebuje čas na
rozoznanie dôležitých
postupov pri práci;

- pri odporúčaniach vie
vždy rozoznať, ktoré sú
správnou voľbou na
dosiahnutie osobného
alebo tímového cieľa.

- pri odporúčaniach vie
zvyčajne rozoznať, ktoré
sú správnou voľbou na
dosiahnutie osobného
alebo tímového cieľa.

- pri pracovných
postupoch vie rozoznať
tie, ktoré je dôležité
dodržiavať a ktoré sú
vhodné na zmenu
a zvyčajne upozorní na
tie, ktoré sú vhodné na
zmenu;
- zvyčajne dodržiava
odporúčania na
dosiahnutie osobného
alebo tímového cieľa.

- dodržiava pravidlá
a princípy dané
organizáciou pod tlakom
- dôvodom je rešpekt
k autorite alebo snaha
vyhovieť;
- uznáva svoje vlastné
postupy a tie postupy,
s ktorými je stotožnený;

- zväčša dodržiava
odporúčania na
dosiahnutie osobného
alebo tímového cieľa,
prípadné zmeny
a odchýlky konzultuje
s autoritou.

- používa zväčša
odporúčaný spôsob na
dosiahnutie osobných
alebo tímových cieľov,
niekedy experimentuje
a „testuje“ pravidlá, bez
zváženia dopadu.

- menej dodržiava
odporúčania na
dosiahnutie osobného
alebo tímového cieľa, pri
strese volí neštandardné
riešenia, bez zvažovania
platných pravidiel.

9.

Odolnosť voči záťaži

POPIS:

Schopnosť zvládať náročné a záťažové situácie a prekonávať prekážky.

Škála S2 -

Škála S1 -

Škála Z2 -

Škála Z1 -

Škála R2 -

Škála R1 -

ukazovatele
Žiak/žiačka vždy
efektívne zvláda riešenie
úloh aj pod tlakom
(spôsobeným
komunikačnými,
časovými a inými
okolnosťami), s dôrazom
na kvalitu výsledku;
- aj v náročných
situáciách má vždy na
zreteli ciele a kvalitu
výsledku, zvažuje situáciu
a vlastné sily, definuje
priority a činnosti;

Ukazovatele
Žiak/žiačka zvyčajne
efektívne zvláda riešenie
úloh aj pod tlakom
(spôsobeným
komunikačnými,
časovými a inými
okolnosťami), s dôrazom
na kvalitu výsledku;
- aj v náročných
situáciách má zvyčajne
na zreteli ciele a kvalitu
výsledku, zvažuje situáciu
a vlastné sily, definuje
priority a činnosti;

ukazovatele
Žiak/žiačka často zvláda
riešenie úloh aj pod
tlakom (spôsobeným
komunikačnými,
časovými a inými
okolnosťami), pričom
sleduje kvalitu výsledku;

ukazovatele
Žiak/žiačka niekedy
zvládne riešenie úloh aj
pod tlakom (spôsobeným
komunikačnými,
časovými a inými
okolnosťami) ;

ukazovatele
Žiak/žiačka sporadicky
zvládne riešenie úloh pod
tlakom (spôsobeným
komunikačnými,
časovými a inými
okolnosťami) ;

ukazovatele
Žiak/žiačka sa pod tlakom
(spôsobeným
komunikačnými,
časovými a inými
okolnosťami) niekedy
snaží držať úlohy;

- v náročných situáciách
má niekedy na zreteli
ciele a kvalitu výsledku,
vie zvážiť situáciu a
vlastné sily, definovať
priority a činnosti;

- v náročných situáciách
má sporadicky na zreteli
stanovené ciele;

- v náročných situáciách
občas stratí zo zreteľa
cieľ a jeho kvalitu;

- v akejkoľvek situácii
kontroluje svoje (aj
emocionálne) prejavy
správania sa;

- zvyčajne zvláda stres
a kontroluje svoje
emocionálne prejavy;

- v záťažových situáciách
zvyčajne stráca kontrolu,
svoj stres prenáša aj na
druhých;

-zvyčajne dosahuje
požadovaný výkon aj
v záťažových situáciách.

- v záťažových situáciách
zvyčajne nepodlieha
panike, niekedy dokáže
kontrolovať svoje prejavy
správania sa;
- niekedy dosiahne
požadovaný výkon aj
v záťažových situáciách.

- v záťažových situáciách
niekedy stráca kontrolu,
svoj stres neprenáša na
druhých;

- vždy je aktívny/a
a dosahuje požadovaný
výkon aj v záťažových
situáciách.

- aj v náročných
situáciách má často na
zreteli ciele a kvalitu
výsledku, vie zvážiť
situáciu a vlastné sily,
definovať priority
a činnosti;
- v záťažových situáciách
nepodlieha panike,
dokáže kontrolovať
svoje prejavy správania
sa;
- často vie dosiahnuť
požadovaný výkon aj
v záťažových situáciách.

- v záťažových situáciách
jeho/jej výkon zvyčajne
klesá.

- v záťažových situáciách
jeho/jej výkon klesá.

10.

Vytváranie a udržiavanie vzťahov s inými ľuďmi

POPIS:

Schopnosť vnímať iných ľudí ako dôležitých partnerov a svojim aktívnym prístupom vytvárať a udržiavať
s nimi profesionálne vzťahy.
Škála S1 Škála Z2 Škála Z1 Škála R2 Škála R1 -

Škála S2 ukazovatele
Žiak/žiačka pri kontakte
s ľuďmi vždy vníma
iného človeka ako
dôležitého partnera, čo
prejavuje záujmom o
jeho potreby;

Ukazovatele
Žiak/žiačka pri kontakte s
ľuďmi zvyčajne vníma
iného človeka ako
dôležitého partnera, čo
prejavuje záujmom o
jeho potreby;

ukazovatele
Žiak/žiačka pri kontakte
s ľuďmi často vníma
iného človeka ako
dôležitého partnera, čo
prejavuje záujmom o
jeho potreby;

ukazovatele
Žiak/žiačka pri kontakte
s ľuďmi niekedy vníma
iného človeka ako
dôležitého partnera, čo
prejavuje záujmom o
jeho potreby;

ukazovatele
Žiak/žiačka pri kontakte s
ľuďmi iba sporadicky
vníma iného človeka ako
partnera, čo niekedy
prejavuje záujmom o
jeho potreby;

ukazovatele
Žiak/žiačka je pri
kontakte s ľuďmi
orientovaný/á na svoje
záujmy a potreby;

- vždy vytvára
profesionálny vzťah
s inými ľuďmi,
rešpektovaním iných
názorov, snahou
porozumieť a pochopiť;
- je aktívny/a
v udržiavaní kontaktu
s inými ľuďmi, prejavuje
záujem o druhých,
úprimne oceňuje iných,
kladie otázky týkajúce sa
ich potrieb, je ústretový/á
pri plnení ich očakávaní;
- konštruktívne zvláda aj
neštandardné situácie
v styku s inými ľuďmi,
predchádza konfliktom,
navrhuje „win-win“
riešenia, ktoré budujú
vzájomný vzťah.

- zvyčajne vytvára
profesionálny vzťah
s inými ľuďmi,
rešpektovaním iných
názorov, snahou
porozumieť a pochopiť;
- udržiava kontakty
s inými ľuďmi, vie
prejaviť záujem
o druhých, oceňuje
iných, kladie otázky
týkajúce sa ich potrieb;

- často rešpektuje iné
názory, snaží sa im
porozumieť a pochopiť
ich;

- rešpektuje niektoré iné
názory, niekedy sa snaží
porozumieť im
a pochopiť ich;

- potrebuje čas na
porozumenie iných
názorov, zvyčajne
uprednostňuje vlastné
názory;

- uprednostňuje vlastné
názory;

- udržiava kontakty
s inými ľuďmi, vie
prejaviť záujem o
druhých a ústretovosť,
oceňuje iných;

- udržiava kontakty
s inými ľuďmi, niekedy
prejavuje záujem
o druhých;

- udržiava kontakty
s vybranou skupinou
ľudí, vie prejaviť záujem
o ich potreby;

- udržiava kontakty iba
s vybranou skupinou
ľudí;

- zvláda väčšinu
neštandardných situácií
v styku s inými ľuďmi,
snaží sa predchádzať
konfliktom, zvyčajne
navrhuje „win-win“
riešenia, ktoré budujú
vzájomný vzťah.

- často zvláda aj
neštandardné situácie v
styku s inými ľuďmi,
niekedy sa snaží
predchádzať konfliktom,
niekedy navrhuje
riešenia, ktoré budujú
vzájomný vzťah.

- niekedy zvláda aj
neštandardné situácie pri
styku s inými ľuďmi,
navrhuje riešenia, ktoré
budujú vzájomný vzťah.

- zvláda niektoré
neštandardné situácie
v styku s inými ľuďmi,
avšak radšej sa im vyhne.

- vyhýba sa
neštandardným situáciám
pri styku s inými ľuďmi
alebo sa ich snaží riešiť
spôsobom, ktorý
nebuduje vzájomný
vzťah.

II.

Špecifické predpoklady žiaka pre uplatnenie sa vo vybraných povolaniach:

11.

Manuálna zručnosť

POPIS:

Schopnosť a sklon venovať sa zhotovovaniu, opravovaniu, vytváraniu predmetov, využívať
pri tejto činnosti rôzne nástroje a pomôcky s účelným využitím predstavivosti, jemnej motoriky
a fyzickej sily.
Škála B Škála C Škála D Škála E Škála F -

Škála A ukazovatele
Žiak/žiačka dokáže podľa
zadania,
samostatne,
za minimálny čas,
efektívne a v požadovanej
kvalite zhotoviť zložitejší
produkt;
- samostatne používa
celú škálu zložitejšieho
náradia, v prípade potreby
si vie náradie
prispôsobiť;

ukazovatele
Žiak/žiačka dokáže
podľa zadania,
samostatne,
za primeraný čas,
a v požadovanej kvalite
zhotoviť jednoduchší
produkt;
- samostatne používa aj
zložitejšie náradie, ktoré
je určené pre danú prácu;

ukazovatele
Žiak/žiačka dokáže
podľa zadania,
s inštruktážou
za primeraný čas,
a v požadovanej kvalite
zhotoviť jednoduchší
produkt;
- samostatne používa
konkrétne náradie,
určené pre danú prácu;

ukazovatele
Žiak/žiačka dokáže riešiť
s inštruktážou
jednoduchšie manuálne
úlohy;

ukazovatele
Žiak/žiačka dokáže
s inštruktážou
a pomocou riešiť
jednoduchšie manuálne
úlohy;

- vie samostatne
používať jednoduché
náradie;

- vie používať
jednoduché náradie
podľa inštruktáže;

- má veľmi dobrú
koordináciu pohybov
a zmyslov, účelne
využíva fyzickú silu;

Ukazovatele
Žiak, žiačka dokáže podľa
zadania,
samostatne,
za primeraný čas,
efektívne a v požadovanej
kvalite zhotoviť zložitejší
produkt;
- samostatne používa aj
zložitejšie náradie, ktoré
je určené pre danú prácu,
niekedy si vie náradie
prispôsobiť
alebo
nahradiť;
- má dobrú koordináciu
pohybov a zmyslov,
primerane využíva
fyzickú silu;

- má dobrú koordináciu
pohybov a zmyslov,
primerane využíva
fyzickú silu;

- má primeranú
koordináciu pohybov
a zvyčajne primerane
využíva fyzickú silu;

- pri činnosti sa snaží
koordinovať svoje
pohyby;

- pri zhotovení produktu
dokáže samostatne
zvoliť vhodný materiál
a najvhodnejší postup
prác, vie navrhnúť,
vytvoriť alebo upraviť aj
zložitejšie
produkty/nástroje.

- pri zhotovení produktu
dokáže navrhnúť
vhodný materiál a
postup prác, navrhuje si
vlastné jednoduchšie
predmety, vie opraviť
a sfunkčniť menšie
produkty/nástroje.

- pri zhotovení produktu
dokáže navrhnúť
vhodný materiál, pri
postupe prác využíva
inštruktáž, dokáže si
predstaviť a navrhnúť
jednoduchý vlastný
postup alebo produkt.

- pri zhotovení produktu
využíva určený materiál,
pri práci postupuje podľa
inštruktáže.

- pri práci s nástrojom má
koordinované pohyby,
používa väčšiu (alebo
menšiu) silu ako je
potreba;
- pri zhotovení produktu
využíva určený materiál,
pri postupe prác
potrebuje pomoc, hotový
produkt
potrebuje dopracovať.

- pri zhotovení
konkrétneho produktu
potrebuje pomoc
a podrobný návod,
hotový produkt
potrebuje dopracovať.

12.

Technické myslenie

POPIS:

Záujem o fungovanie strojov, prístrojov a zariadení. Schopnosť vytvoriť náčrty a schémy predmetov
a prístrojov, používať a orientovať sa v technickej dokumentácii, skúmať a pochopiť funkcie zariadení a ich
technické parametre.
Škála B Škála C Škála D Škála E Škála F -

Škála A ukazovatele
Žiak/žiačka pri riešení
úloh uplatňuje
analyticko-logické
myslenie, technickú
predstavivosť
a kritické, hodnotiace
myslenie na posúdenie
vhodnosti aplikácie
rôznych postupov;

ukazovatele
Žiak/žiačka pri riešení
úloh uplatňuje
analyticko-logické
myslenie, technickú
predstavivosť;

ukazovatele
Žiak/žiačka pri riešení
úloh používa osvojené
metódy a postupy,
analytické a logické
myslenie;

ukazovatele
Žiak/žiačka pri riešení
úloh používa osvojené
metódy a postupy,
niekedy uplatňuje
analytické a logické
myslenie;

ukazovatele
Žiak/žiačka pri riešení
úloh používa niektoré
osvojené metódy
a postupy;

ukazovatele
Žiak/žiačka pri riešení úloh
používa spravidla
empirické poznatky
a postupy pokus-omyl;

- na základe pozorovania
zariadenia dokáže
pochopiť jeho funkciu
ako celku;

- na základe vlastných
poznatkov chápe funkciu
zariadenia ako celku;

- na základe dostupných
faktov vie identifikovať
zariadenie a jeho funkciu
a technické parametre

- na základe poznatkov
a pozorovania si vie
vytvoriť predstavu
o funkcii zariadenia;

- na základe
nadobudnutých
poznatkov chápe funkciu
zariadenia;

- funkciu zariadenia, jeho
štruktúru dokáže chápať po
opakovanom
oboznámení sa
s identickými
zariadeniami;

- dokáže správne čítať
technickú dokumentáciu,
zručne ju využívať pri
práci,
vie postrehnúť prípadné
chyby a nedostatky
a upozorniť na ne;

- dokáže správne čítať
technickú dokumentáciu;

- dokáže správne čítať
základnú technickú
dokumentáciu;

- dokáže správne čítať
jednoduchú technickú
dokumentáciu;

- dokáže identifikovať
hlavné prvky technickej
dokumentácie;

- dokáže s pomocou
identifikovať hlavné prvky
technickej dokumentácie;

- vie si vytvoriť
prehľadný náčrt/nákres
zložitejšieho
prístroja/zariadenia.

- vie si vytvoriť
náčrt/nákres
zložitejšieho prístroja/
zariadenia.

- vie si vytvoriť
náčrt/nákres
jednoduchšieho
prístroja/zariadenia.

- niekedy si vie vytvoriť
náčrt/nákres
jednoduchšieho
prístroja/zariadenia.

- vie si s čiastočnou
pomocou vytvoriť
náčrt/nákres
jednoduchšieho
prístroja/zariadenia.

- len s pomocou vie
vytvoriť náčrt/nákres
jednoduchšieho
prístroja/zariadenia.

13.

Priestorová predstavivosť

POPIS:

Schopnosť pracovať s priestorovými zobrazeniami, dokázať s nimi uvedomene narábať, vytvárať adekvátne
obrazy priestorových útvarov, v predstavách s nimi operovať (v mysli narábať
s priestorovými predmetmi a obrazcami, porovnávať ich, rotovať ich, dotvárať a pod.)
Škála B Škála C Škála D Škála E Škála F -

ŠKÁLA A UKAZOVATELE

ukazovatele

ukazovatele

ukazovatele

ukazovatele

ukazovatele

ŽIAK/ŽIAČKA MÁ
SCHOPNOSŤ MENTÁLNE
PRACOVAŤ S
PRIESTOROVÝMI
ZOBRAZENIAMI
A PREDMETMI, ICH
VEĽKOSŤOU,
ŠTRUKTÚROU
A VZÁJOMNOU
POLOHOU V PRIESTORE,
PRESKUPOVAŤ ICH
A TVORIVO DOTVÁRAŤ;
- CHÁPE VZŤAHY MEDZI
ÚTVARMI, VÝSLEDNÉ
PREDSTAVY VIE
ZOBRAZIŤ DO
SCHÉMY/NÁČRTU;
- DOKÁŽE
VIZUALIZOVAŤ ÚTVARY
V RÔZNYCH POLOHÁCH
PODĽA SLOVNÉHO
POPISU;

Žiak/žiačka má
schopnosť v mysli
manipulovať
s priestorovými
zobrazeniami
a predmetmi aj v inej
ako vo vnímanej
polohe
- je schopný/á natáčať si a
dotvárať geometrické
útvary v priestore;

Žiak/žiačka má schopnosť
vnímať a rozpoznávať
geometrické a priestorové
útvary, ich veľkosť,
štruktúru a polohu v
priestore a v mysli ich
kombinovať
a identifikovať/dopĺňať
chýbajúce časti,
- je schopný/á predstaviť si
útvary, vzťahy medzi nimi
na základe jednoduchých
modelov;

Žiak/žiačka má
schopnosť vytvárať si
predstavy o základných
rovinných aj
priestorových útvaroch
a v mysli ich
preskupovať,
rozoznáva základné
trojrozmerné
geometrické útvary ako
kocka, kváder, guľa
a hranol;

Žiak/žiačka má
schopnosť rozoznávať
základné trojrozmerné
geometrické útvary,
vytvárať si o nich
predstavy a v mysli ich
porovnávať;

Žiak/žiačka má
schopnosť vnímať
a rozlišovať útvary
v jednoduchom
rovinnom zobrazení;

- dokáže vizualizovať
útvary aj v inej polohe
ako je vnímaná poloha;

- dokáže vizualizovať
útvary vo vnímanej
polohe;

- dokáže dať do súvisu
trojrozmerný útvar s
nákresom, dokáže
vizualizovať rovinné
útvary podľa mierky;

- dokáže vizualizovať
rovinné útvary podľa
predlohy;

- s pomocou dokáže
rozpoznať a znázorniť
útvary v jednoduchom
rovinnom zobrazení;

- VIE MODELOVAŤ
Z ROVINNÉHO OBRAZU
PRIESTOROVÝ ÚTVAR.

- vie modelovať útvary
podľa nákresu.

- vie modelovať
jednoduché útvary podľa
vizuálnej predlohy.

- vie si predstaviť
vzťahy medzi útvarmi
v rovine a modelovať
ich v rovinnom
zobrazení.

- vie modelovať útvary
v rovinnom zobrazení
podľa predlohy.

- má schopnosť vidieť
v daných predmetoch
hľadaný útvar.

14.

Jemná motorika, presnosť

POPIS:

Schopnosť precíznej manipulácie s drobnými predmetmi a nástrojmi, spojená s dobrou zrakovou ostrosťou
a koordináciou ruka - oko.
Škála B Škála C Škála D Škála E Škála F -

Škála A ukazovatele
Žiak/žiačka má veľmi
dobrú koordináciu zraku
a rúk, pri jemných
prácach pracuje
uvoľnenou rukou,
plynulo a smelo, má
schopnosť koncentrovať
sa na jemné úkony dlhšiu
dobu;
- pri jemnej práci používa
vždy primeranú fyzickú
intenzitu, ktorá je
v súlade s charakterom
produktu;
- pri spracovaní
produktov je presný/á
a precízny/a, všíma si
každý detail
a iniciatívne upozorní na
prípadné nedostatky;
- pri práci je vždy
dôkladný/á, trpezlivo
dokončí prácu až do
posledného detailu
a vedie k tomu aj iných.

ukazovatele
Žiak/žiačka má
koordináciu zraku a rúk,
pri jemných prácach
pracuje uvoľnenou
rukou, plynulo a smelo,
drží správne materiál aj
ručné náradie, má
schopnosť koncentro-vať
sa na jemné úkony dlhšiu
dobu;
- pri jemnej práci používa
primeranú fyzickú
intenzitu, ktorá je
v súlade s charakterom
produktu;

ukazovatele
Žiak/žiačka má
primeranú koordináciu
zraku a rúk, pri jemných
prácach pracuje
uvoľnenou rukou, drží
správne materiál aj ručné
náradie,
dokáže sa sústrediť na
jemné úkony;

ukazovatele
Žiak/žiačka má
primeranú koordináciu
zraku a rúk, drží správne
materiál aj ručné náradie;

ukazovatele
Žiak/žiačka má
koordináciu zraku
a rúk, po názornom
predvedení drží správne
materiál aj ručné náradie;

ukazovatele
Žiak má koordináciu
zraku a rúk, po
opakovanom nácviku
drží materiál aj ručné
náradie správne;

- pri jemnej práci používa
primeranú fyzickú
intenzitu, ktorá je
väčšinou v súlade
s charakterom produktu;

- pri jemnej práci sa snaží
používať primeranú
fyzickú intenzitu, ktorá je
v súlade s charakterom
produktu;

- pri jemnej práci občas
použije väčšiu (menšiu)
intenzitu fyzickej sily,
ktorá by bola v súlade
s charakterom produktu;

- pri spracovaní
produktov je presný/á
a precízny/a, všíma si
každý detail;

- pri spracovaní
produktov je presný/á
a precízny/a, všíma si
podstatné detaily;

- pri jemnej práci si dáva
pozor na použitie
primeranej fyzickej
intenzity, ktorá je
v súlade s charakterom
produktu;
- vie spracovať
produkty bez podstatných
a nápadných
nedostatkov;

- dokáže spracovať
produkty podľa
základného zadania
s miernymi
nepresnosťami;

- pri presnom a precíznom
spracovaní produktov
potrebuje pomoc;

- pri práci je dôkladný/á,
trpezlivo dokončí prácu
až do posledného detailu.

- pri práci je zväčša
dôkladný/á, trpezlivo
dokončí prácu až do
posledného detailu.

- pri práci sa snaží byť
dôkladný/á, trpezlivo
dokončí prácu.

- snaží sa trpezlivo
dokončiť prácu.

- pre dôkladné
dokončenie produktov
potrebuje opakované
povzbudenie.

15.

Praktické myslenie

POPIS:

Schopnosť riešiť úlohy prakticky so zameraním na výsledok, úžitok, hospodárnosť a efektívnosť.

Škála A -

Škála B -

Škála C -

Škála D -

Škála E -

Škála F -

ukazovatele
Žiak/žiačka volí pri
riešení úlohy postupy,
ktoré zabezpečia kvalitné
splnenie úlohy pri
efektívnom vynaložení
času, nákladov a námahy;
- je vždy racionálny/a,
hospodárny/a, dbá na
ekonomické využitie
zdrojov, aj prírodných;
- je vždy zameraný na
úžitok, ktorý slúži
nejakému účelu;
- vždy si vyberá úlohy,
ktoré sú spojené
s konkrétnou činnosťou
a sledujú konkrétny cieľ;

ukazovatele
Žiak/žiačka rieši úlohy
s dôrazom na výsledok,
snaží sa o vyriešenie v čo
najkratšom čase pri
zachovaní kvality;

ukazovatele
Žiak/žiačka rieši úlohy so
zvažovaním jej cieľa,
vynaloženého času
a materiálu;

ukazovatele
Žiak/žiačka rieši úlohy so
zvažovaním jej cieľa
a požadovaného
výsledku;

ukazovatele
Žiak/žiačka rieši úlohy
s cieľom dosiahnuť
nejaký (akýkoľvek)
výsledok;

ukazovatele
Žiak/žiačka rieši úlohy
podľa vzoru,
napodobovaním;

- je racionálny/a,
hospodárny/a, dbá na
ekonomické využitie
zdrojov;
- je zameraný na úžitok
ktorý slúži nejakému
účelu;
- uprednostňuje úlohy,
ktoré sú spojené
s konkrétnou činnosťou
a sledujú konkrétny
cieľ;
- pri riešení úloh
postupuje logicky
a prakticky.

- je racionálny/a,
hospodárny/a, dbá na
ekonomické využitie
niektorých zdrojov;
-väčšinou je zameraný na
úžitok;

- zväčša je racionálny/a
a hospodárny/a;

- niekedy je racionálny/a
a hospodárny/a;

- niekedy je racionálny/a;

- uvedomuje si úžitok;

- niekedy je zameraný/á
na úžitok;

- preferuje iné faktory
pred úžitkom;

- vyberá si úlohy, ktoré sú
spojené s konkrétnou
činnosťou;

- zväčša si vyberá úlohy,
ktoré sú spojené
s konkrétnou činnosťou;

- niekedy si vyberá
úlohy, ktoré sú spojené
s konkrétnou činnosťou;

- preferuje iné činnosti
ako konkrétne;

- pri riešení úloh
postupuje zväčša logicky
a prakticky.

- pri riešení úloh
postupuje niekedy
logicky a prakticky.

- postupuje logicky,
niekedy využije
podobnosti.

- preferuje iné postupy.

- pri riešení úloh
postupuje vždy logicky
a prakticky, dokáže
zefektívniť pracovné
postupy.

16.

Práca v sťažených pracovných podmienkach

POPIS:

Predpoklady a motivácia vykonávať prácu a dosahovať výsledky v rôznych externých a interných podmienkach
prostredia.
Škála B Škála C Škála D Škála E Škála F -

Škála A ukazovatele
Žiak/žiačka vie a chce
vykonávať prácu
v akomkoľvek
externom prostredí, s
extrémnymi nárokmi na
fyzickú odolnosť človeka
(počasie, hlučnosť,
nečistoty, zvýšené riziko
pri práci);

ukazovatele
Žiak/žiačka vie a chce
vykonávať prácu v
externom prostredí, s
vyššími nárokmi na
fyzickú odolnosť človeka
(počasie, hlučnosť,
nečistoty, zvýšené riziko
pri práci);

ukazovatele
Žiak/žiačka vie a chce
vykonávať prácu v
externom prostredí s
primeranými nárokmi
na fyzickú odolnosť
človeka (počasie,
hlučnosť, nečistoty);

ukazovatele
Žiak/žiačka vie a chce
vykonávať prácu
v určitom externom
prostredí s primeranými
nárokmi na fyzickú
odolnosť človeka
(nie stále v exteriéri...);

ukazovatele
Žiak/žiačka vie a chce
vykonávať krátkodobo
prácu v špecifickom
externom prostredí s
primeranými nárokmi na
fyzickú odolnosť človeka;

ukazovatele

- vie a chce vykonávať
prácu v akomkoľvek
internom prostredí, s
extrémnymi nárokmi na
fyzickú odolnosť človeka
(hlučnosť, nečistoty,
vysoké teploty, zvýšené
riziko pri práci);
- má veľmi dobrú
fyzickú silu ako
predpoklad vykonávať
akúkoľvek fyzickú
prácu;
- vie a chce vykonávať
akúkoľvek prácu aj
v špecifických sťažených
podmienkach
(výšky alebo hĺbky...).

- vie a chce vykonávať
prácu v internom
prostredí, s vyššími
nárokmi na fyzickú
odolnosť človeka
(hlučnosť, nečistoty,
zvýšené riziko pri práci);

- vie a chce vykonávať
prácu v internom
prostredí s primeranými
nárokmi na fyzickú
odolnosť človeka
(hlučnosť, nečistoty);

- vie a chce vykonávať
prácu v určitom
internom prostredí
(sklady, dielne...)
s primeranými nárokmi
na fyzickú odolnosť
človeka;

- vie a chce vykonávať
prácu v špecifickom
internom prostredí
(obchod, čisté dielne...)
s primeranými nárokmi
na fyzickú odolnosť
človeka;

- vie a chce vykonávať
prácu v internom
prostredí, ktoré
nevyžaduje nároky na
fyzickú odolnosť človeka
(kancelária, čisté
pracovisko...);

- má dobrú fyzickú silu
ako predpoklad
vykonávať náročnejšiu
fyzickú prácu;

- má fyzickú silu ako
predpoklad vykonávať
fyzickú prácu strednej
náročnosti;

- má primeranú fyzickú
silu pre vykonávanie
fyzickej práce;

- vie vykonávať prácu
s nižšími nárokmi na
fyzickú silu;

- vie vykonávať prácu bez
nárokov na fyzickú silu.

- vie a chce vykonávať
vybranú prácu aj
v špecifických sťažených
podmienkach
(výšky alebo hĺbky...).

- vie a chce vykonávať
vybranú prácu aj
v mierne sťažených
podmienkach
(výšky alebo hĺbky...).

-–––––––––––––––––

––––––––––––––––––-

––––––––––––––––––-

Príloha 4: Ako viesť rozhovory pri smerovaní žiaka na povolanie

Ako viesť rozhovory pri smerovaní žiaka na povolanie
Veľmi dôležitým faktorom nielen vo výchovno-vzdelávacom procese, ale aj v bežnom živote je motivácia. Jedným
z motivačných nástrojov pri usmerňovaní žiaka v jeho budúcej príprave na povolanie, je aj motivačný rozhovor
so žiakom.
Aby sa však stal efektívnou súčasťou školského života, je dôležité aby sa na neho pedagóg
- dobre pripravil
- dodržiaval správny postup
- starostlivo riadil jeho priebeh, aby rozhovor prebiehal formou diskusie.
Pedagóg, pomocou otázok, inšpirujúcimi príkladmi a riadenou diskusiou žiakovi umožňuje uvedomiť si v čom je
výnimočný a čomu by mal venovať viac pozornosti, aby dosiahol lepšie výsledky vo výchovno-vzdelávacom
procese. V motivačnom rozhovore pedagóg spoznáva, aké má žiak záujmy, aké sú jeho silné stránky a vedie ho
k rozpoznávaniu možných riešení a k zrealizovaniu potrebných zmien. Napomáha tak žiakovi identifikovať vlastný
profesijný potenciál a podnecuje jeho osobný rozvoj.
Individualita a jedinečnosť žiakov vyvolávajú potrebu

používať viacero typov alebo štýlov motivačného

rozhovoru. Podľa povahových čŕt, komunikatívnosti žiaka a vyhranenosti názorov a postojov rozlišujeme 3
základné štýly motivačného rozhovoru.
Štýly motivačného rozhovoru:


Direktívnejší, viac podnecujúci štýl rozhovoru - je vhodný pri žiakovi, ktorý je ešte menej zrelý alebo
je utiahnutý, opatrný, nesamostatný. Pri tomto štýle motivačného rozhovoru motivátor - pedagóg hovorí
väčšinu času, viac času venuje podnecovaniu žiaka (dáva otázky, uvádza možné činnosti / kroky / varianty
a nechá žiaka posudzovať ich nevýhody, nechá ho vyberať čo by sa mu páčilo a čo by chcel urobiť. Tiež
ho povzbudzuje, ukazuje mu, čo už dokázal a posilňuje jeho sebadôveru.



Zmiešaný štýl rozhovoru – pri tomto štýle žiak požiada o radu motivátora - pedagóga alebo motivátor pedagóg identifikuje príležitosť alebo určitý problém a navrhne žiakovi rozhovor, pri ktorom mu pomáha
nachádzať vlastnú cestu k riešeniu pomocou vhodne volených účinných otázok.



Nedirektívny štýl rozhovoru, viac orientovaný na samostatnosť žiaka - motivátor - pedagóg len vedie
žiaka, aby si sám ujasnil myšlienky, prepracoval sa cez blokády a problémy, vytvoril si rôzne možnosti
a zvolil svoje vlastné riešenia - v tejto situácii sa motivátor - pedagóg snaží identifikovať a využiť potenciál
a skúsenosti žiaka a podnietiť jeho vnútornú motiváciu. Úlohou pedagóga je klásť otázky, aktívne počúvať,

parafrázovať a sumarizovať a nechať žiaka premýšľať, nachádzať možnosti riešenia a plánovať kroky do
budúcnosti.
Proces motivačného rozhovoru
Úspešnosť motivačného rozhovoru, aby sa dosiahol cieľ - smerovanie žiaka k povolaniu tak, aby boli žiakove
záujmy a predpoklady v súlade s požiadavkami vybraného povolania a trhu práce je zároveň podmienená
starostlivým riadením priebehu motivačného rozhovoru.
Proces motivačného rozhovoru - model GROW - má okrem úvodného naladenia a záverečného povzbudenia žiaka
4 fázy:
(Zdroj: John Whitmore: Koučování. Management Press 1994 s.46-83)
1. GOAL – (CIEĽ)
STANOVENIE CIEĽA – objasniť žiakom cieľ stretnutia
Napr.: „Dnes by sme sa mali porozprávať o...“, „Rád/rada by som sa s tebou dnes porozprávala o...“ alebo keď
sa stretnutie koná z iniciatívy žiaka „O čom sa chceš so mnou porozprávať?“, „O čom bude dnešné stretnutie?“...
Okrem cieľa stretnutia tu môžeme hovoriť aj o cieľoch žiaka, čo chce dosiahnuť krátkodobo ( v čom by sa chcel
zlepšiť) aj dlhodobejšie (čo by chcel robiť v dospelosti, aké povolanie by chcel robiť), najmä u starších alebo
profesijne vyhranených žiakov.
2. REALITY – (REALITA)
POZNÁVANIE REALITY - doviesť žiakov k uvedomeniu a pomenovaniu súčasného stavu, čo sa im darí, čo
ich baví, v čom sú dobrí, čo im pomáha byť úspešní a na druhej strane, čo sa im menej darí, kde by sa chceli zlepšiť,
čo by chceli zmeniť.
Pedagóg tiež môže klásť otázky vedúce k uvedomeniu toho, k akým následkom by mohlo dôjsť, v prípade, že by
pretrvával súčasný stav.
Záverom tohto kroku by malo byť čo najjasnejšie uvedomenie/poznanie situácie – aká je reálna situácia, aké má
žiak reálne podmienky a možnosti (napr.: „Ako to vyzerá?“, „Čo sa deje?“, „ Na čo všetko to ma vplyv...?“)
Je dôležité, aby pedagóg pri vedení motivačného rozhovoru:


kládol otvorené otázky (na ktoré sa nedá odpovedať áno/nie)



často parafrázoval pre prejavenie porozumenia



sumarizoval podstatu povedaného.

3. OPPORTUNITIES – (MOŽNOSTI)
HĽADANIE MOŽNOSTÍ - inšpirovať žiaka k tomu, aby hľadal možnosti, návrhy, aby vytvoril čo najviac
nápadov, ktoré by mu pomohli dosiahnuť cieľ.

Napr.: „Hovoríš, že by si sa chcel zlepšiť v...“, „Čo by si mohol urobiť?“, „ Čo navrhuješ?“, „ Čo ešte by si mohol
/mohla urobiť?“, „ Čo ešte?“, „ Ako by si to mohol urobiť?“, „Čo by ti mohlo pomôcť?“, „Myslíš si, že je tu ešte
ďalšia možnosť?“, „Pomohlo by ti...?“)
Nehovoriť „MY/ sme“, ale „TY/si“- nechať vlastníctvo riešenia u žiaka a tým aj zodpovednosť za návrhy a ich
realizáciu.
Ponúkať rady a vlastné možnosti len minimálne, a keď žiak produkuje svoje návrhy, tak vôbec nie. Čo si žiak
vytvorí, vie si predstaviť a tým aj realizovať, preberie za to zodpovednosť. Čo mu vytvorí pedagóg, nevie si celkom
predstaviť, je to niečo zvonka a nepreberá plnú zodpovednosť za realizáciu tohto námetu.
4. WILL – (VOĽBA)
VOĽBA, ROZHODNUTIE A PLÁNOVANIE KROKOV - dospieť k výberu / voľbe najvhodnejšieho možného
riešenia, naplánovať postup , spôsob a čas realizácie.
Napr.: „Spomínal si tri možnosti, ktorá z týchto možností sa Ti najviac páči / Ti najviac vyhovuje?“, „Ako by si
chcel/a postupovať?“, „Ako budeš teraz konkrétne postupovať?“, „Čo všetko budeš musieť spraviť?“, „Čo ešte?“,
„Čo budeš k tomu ešte potrebovať?“, „Kedy to urobíš?“, „Kedy sa stretneme aby sme posúdili, ako sa ti darí?“,
„ Ako ti môžem pomôcť ja?“)
V tejto fáze je dôležité, aby žiak prijal záväzok a začal ho uvádzať do praxe a aby využil podporu - pedagóga,
spolužiakov, rodičov a iných ľudí, aby svoje rozhodnutie z rozhovoru aj zrealizoval.
Keď žiak vytvorí možnosti, tak sa netreba pýtať, či je to správne a či súhlasí...Plány by mali vychádzať z možností,
ktoré si žiak sám navrhne, v tom je tá vnútorná motivácia k zlepšeniu/zmene.
V závere motivačného rozhovoru je potrebné žiaka povzbudiť a oceniť – budujeme tým dôveru, ochotu
k ďalšej spolupráci a záväznosť a súčasne povzbudzujeme sebadôveru žiaka.

