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Informácie o zisťovaní profesijnej orientácie žiaka  

 

Milí rodičia, 

na základe žiadosti základnej školy prebehne v triede, ktorú navštevuje vaše dieťa psychologické vyšetrenie profesionálnej orientácie.  

 

Voľba povolania je v živote človeka jedným z najdôležitejších medzníkov. Z tejto voľby sa neskôr buduje profesionálna pozícia 

v spoločnosti, spoločenská prestíž a životný štýl, ktorý je zvyčajne prepojený s preferenciou určitých hodnôt, záujmov a celkového 

nasmerovania. 

Cieľom profesijnej orientácie je odporúčanie takého druhu školy, resp. odborného zamerania, ktoré najviac zodpovedá osobnostným 

a výkonovým predpokladom dieťaťa. 

 

Počas zisťovania sa naši zamestnanci zameriavajú na dva tematické okruhy:  

- O aké povolanie má dieťa záujem? 

- Na aké povolanie sa najviac hodí? 

V ideálnom prípade, by mala byť odpoveď na obe otázky podobná, čo súvisí so zrelým uvažovaním dieťaťa a jeho okolia o jeho 

schopnostiach a možnostiach. V praxi sa ale stretávame aj s takými očakávaniami a predstavami mládeže, ktoré často nekorešpondujú 

s ich reálnymi možnosťami a schopnosťami. 

   

Súčasťou profesijnej orientácie je psychologická diagnostika zameraná na zistenie: 

  

➢ intelektu, pamäťových schopností a výkonových špecifík dieťaťa 

➢ osobnostných vlastností dieťaťa 

➢ profesijných záujmov a motivácie dieťaťa pre ním zvolené smerovanie profesijnej orientácie 

  

Pri zisťovaní osobnostných predpokladov pre profesijné zameranie, študijný odbor a budúcu profesiu využívame moderné 

psychologické testy. 

  

Profesijné poradenstvo by malo vychádzať z poznania a rešpektovania ľudských práv - právo na rozhodovanie o svojom povolaní 

a umiestnení na trhu práce na základe vlastného procesu rozhodovania, avšak s prihliadnutím na osobnostné charakteristiky 

a schopnosti, informácie o povolaniach a možnosti trhu práce. 

 

Naša činnosť je pre školu, jej žiakov a ich rodičov spoplatnená jednorazovo sumou 10 Euro.  

Na základe prejavenia Vášho záujmu bude uskutočnená diagnostika, NÁSLEDNÁ KONZULTÁCIA S RODIČMI a v prípade 

Vášho záujmu aj iná odborná starostlivosť 

 

 

Ďakujeme za pochopenie a prejavenú dôveru                                               Mgr. Marcel Kubinský, riaditeľ SCPPPaP Trnava 
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Žiadosť o vyšetrenie a Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa 

 

Žiadam Vás o psychologické vyšetrenie profesionálnej orientácie môjho dieťaťa a zároveň informovane súhlasím s jeho 
psychologickým vyšetrením intelektovej úrovne pre potreby profesionálnej orientácie: 

Meno dieťaťa:  Dátum narodenia:  

Bydlisko:  Miesto narodenia:  

Škola:  Rodné číslo:  

Meno rodiča:  Trieda:  

 

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. 

Súhlasím s evidovaním a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 za účelom 
poskytovania odbornej starostlivosti, najviac na dobu ukončenia prípravy na povolanie v zmysle zákona.  

Potvrdzujem, že v rámci poskytnutia informovaného súhlasu som bol(a) oboznámený(á) so svojimi právami a bolo mi dané 
poučenie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia odbornej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných 
postupov a rizikách odmietnutia psychologickej a špeciálno – pedagogickej starostlivosti. Som si vedomý(á), že svoj súhlas 
môžem kedykoľvek slobodne odvolať. 

Poučenie mi bolo podané zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku s možnosťou slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas. 
Pri podpisovaní tohto súhlasu nemám žiadne otázky.  

 

Dňa:  Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  

V:  podpis zákonného zástupcu:  

 


