
Aktivity výchovného poradcu za školský rok 2013/2014 

 

3.9.2013 Oboznámenie    a doplnenie    násteniek    výchovného    poradcu    s    aktuálnymi  

  informáciami. 

 

12.9.2013 Poskytnutie informácií o prípravných kurzoch na VŠ a možnosti dištančnej formy  

  prípravy pre študentov 4. ročníka a Oktávy. 

 

16.9.2013 Stretnutie  so   psychologičkami    Mgr. Hájkovou   a   Mgr. Matysovou   z Centra  

  poradensko-psychologických   služieb – dohovor   o   aktivitách   na    školský rok  

  2013/2014. 

 

17.9.2013 Uskutočnila sa beseda s Miroslavom Kyselicom z 3-tej lekárskej fakulty Karlovy 

Univerzity o podmienkach a možnostiach štúdia. 

 

25.9.2013 10 študentov z 3.D a 4.E sa zúčastnilo akcie Biela pastelka organizovanou Úniou 

nevidiacich a slabozrakých pod vedením p. Ondrejíčkovej. 

 

3.10.2013 Poskytnutie informácií študentom 3. a 4. ročníkov o prezentácii VŠ - VAPAC – 

Bratislava, Gaudeamus – Brno, tiež ďalšie informácie o prípravných kurzoch. 

 

8.10.2013 Účasť študentov 3. a 4. ročníkov na prezentácii VŠ v Bratislave (podmienky 

a možnosti štúdia na VŠ na Slovensku a v zahraničí) VAPAC Bratislava. 

 

10.10.2013 Zisťovanie záujmu o publikáciu Kedy, kam, ako na VŠ – 4. ročník. 

 

11.10.2013 Zisťovanie záujmu o publikáciu Kedy, kam, ako na VŠ – 3. ročník. 

 

14.10.2013 Stretnutie s Mgr. Hájkovou a Mgr. Matysovou – dohovor o psychodiagnostickom 

vyšetrení schopností žiakov pre voľbu povolania pre študentov 2. ročníkov. 

 

16.10.2013 Objednávka brožúr o VŠ pre študentov 3. a 4. ročníkov. 

17.10.2013 Uskutočnilo sa  psychodiagnostické vyšetrenie schopností žiakov 2. ročníka,  Sexty 

22.10.2013  a 2. BB zamerané na voľbu povolania – Mgr. Hájková, Mgr. Matysová 

23.10.2013 

 

29.10.2013 Uskutočnili  sa  besedy pre  všetkých  študentov  prvých  ročníkov  4-ročného štúdia  

5.11.2013 a 1.BB so psychologičkami z CPPPaP s PhDr. Kubalovou a PhDr. Kubičinovou na 

tému „Ako sa správne učiť, aby zostal čas na koníčky a záľuby“. 

 

6.11.2013 Uskutočnila sa beseda s Ing. Uhlárovou a Ing. Uhlárom z Masarykovej univerzity 

v Brne pre študentov 3. a 4. ročníkov o možnostiach štúdia. 

 

8.11.2013 Uskutočnili sa interpretácie psychodiagnostického vyšetrenia zameraného na ďalšie 

11.11.2013  štúdium   a  povolanie  so   psychologičkami    Mgr. Hájkovou   a   Mgr. Matysovou  



19.11.2013 z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

22.11.2013 

 

15.11.2013 Uskutočnila sa prezentácia Univerzity Tomáša Baťu zo Zlína – prevádzkovo-

ekonomická fakulta pre študentov 3. a 4. ročníkov; študentom boli poskytnuté 

informácie p. Srncovou o možnostiach štúdia a prijímacom konaní.  

 

21.11.2013 Študenti 3. a 4. ročníkov besedovali s Ing. Ondruškovou o možnostiach štúdia na 

Mendelovej univerzite – prevádzkovo-ekonomická fakulta. 

 

4.12.2013 Ing. Steltenptol z Chemicko-technologickej fakulty informoval študentov 3. a 4. 

ročníkov o možnostiach štúdia. 

 

10.12.2013 Výchovná poradkyňa sa zúčastnila Dňa otvorených dverí, kde poskytla informácie 

o možnostiach štúdia na GĽŠ v TN. 

 

8.1.2014 Uskutočnila sa prezentácia Fakulty špeciálnej techniky TnUNI pre študentov 3. a 4. 

ročníka s Ing. Majeríkovou, PhD. 

 

24.2.2014 Uskutočnila sa beseda s Milanom Chovancom z Inter Study pre študentov 1. – 3. 

ročníkov o výmenných a študijných pobytoch v zahraničí. 

 

11.4.2014 Lukáš Frývaldský, MBA  besedoval so študentmi 3. a 4. ročníkov o možnostiach 

štúdia na City Univerzity. 

 

15.4.2014 Uskutočnila sa prezentácia Trenčianskej univerzity – katedra Politológie s Dr. 

Řádekovou a p. Jamborovou. 

 

Výchovná poradkyňa bola počas školského roka 2013/2014 v pravidelnom kontakte so  študentmi  

4. ročníkov a ich triednymi učiteľmi ako i s ostatnými študentmi a vyučujúcimi. Tiež poskytovala  

konzultácie žiakom,  ktorí majú  záujem  o štúdium  v zahraničí  či už  na  kurzoch  počas  letných  

prázdnin alebo na  výmenných  zahraničných  študijných pobytoch.  Počas  celého  školského roka  

spolupracovala  so   psychologičkami   PhDr. Stupkovou,   Mgr. Čopíkovou   a   Mgr. Hájkovou  z  

CPPPaP v Trenčíne a riešila s nimi i s triednymi učiteľmi problémových žiakov školy. 

Výchovná poradkyňa bola počas roka v kontakte s vysokými školami na Slovensku i v Čechách. 

 

 

Trenčín  9.6.2014 

 

 

 

PhDr. Dagmar Mikulová, PhD. 

     výchovná poradkyňa 

 


