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                                                                          Školský rok 2017/2018 

 
 

 



 

 

        Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej 

orientácie žiakov a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. Sprostredkúva deťom 

a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v 

spolupráci s vedením školy, s učiteľmi, predovšetkým triednymi, úzko spolupracuje so psychológom,  

špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení.                                                               

Hlavnou úlohou výchovného poradcu je pomoc pri výbere profesionálneho zamerania žiakov a jeho 

uplatnenie pri štúdiu na vhodnom type strednej školy.  

          Práca výchovného poradcu v šk. roku 2017/2018 sa bude v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z.           

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Pedagogicko -

organizačných pokynov MŠ SR zameriavať na plnenie úloh školského poradenstva pri riešení 

osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí. 

 

 

 

Trvalé úlohy:  

1. Systematicky zvyšovať úroveň poznatkov v oblasti VP. 

2. Získavať informačné a metodické materiály pre poradenskú prácu so žiakmi. 

3. Sústavne spolupracovať s vedením školy.  

4. Spolupracovať s rodičmi, triednymi učiteľmi, SOŠ pri rozmiestňovaní žiakov     

          9. ročníka a žiakov, ktorí končia povinnú školskú dochádzku v nižšom ročníku. 

      5. Upozorňovať žiakov deviatych ročníkov na dôležitosť Celoplošného testovania deviatakov   

           - Testovanie 9, ktorého výsledky budú jedným z dôležitých faktorov pre prijatie  

           na stredné školy.                                                                     

6. Za pomoci CPPPaP zabezpečovať psychologické vyšetrenie žiakov podľa požiadaviek              

    triednych učiteľov a rodičov. 

   7. Venovať zvýšenú pozornosť talentovaným žiakom. 

   8. Spolupracovať s koordinátormi environmentálnej a protidrogovej výchovy. 

   9. Venovať pozornosť hodnotovej orientácii mladých ľudí, úzko súvisiacej s medziľudskými 

       vzťahmi v našej spoločnosti.  

10. Doplňovať kabinet literatúrou, časopismi, aktuálnymi informáciami v oblasti metodickej a              

      informačnej, o možnostiach štúdia na stredných školách. 

   11. Zúčastňovať sa porád a školení výchovných poradcov. 

   12. Aktualizovať nástenku výchovného poradcu. 

   13. Plniť úlohy vyplývajúce z Národného projektu VÚDPaP – Komplexný poradenský systém             

        prevencie a ovplyvňovania sociálno  - patologických javov v školskom prostredí.  

14. Do zošita výchovného poradcu zaznamenávať všetky udalosti, pohovory a stretnutia. 

   15. Konzultačné hodiny výchovného poradcu pre rodičov -  každý štvrtok  od 11.30 do 12.30.           

         Možnosť stretnutia aj dohodou. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Plán aktivít : 
 

SEPTEMBER 

––––––––––––  

 1. Vypracovanie plánu práce výchovného poradcu a jeho schválenie riaditeľom školy. 

 2. Sprostredkovanie konzultačných hodín žiakom a ich rodičom, nadviazanie spolupráce   

      s triednymi učiteľmi, okresným metodikom, psychológom a špeciálnym pedagógom.                            

 3. Zúčastniť sa deviateho ročníka festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených                                                             

     a zdravých stredoškolákov – Mosty bez bariér so žiakmi 9. ročníka.  

 4. Práca so žiakmi s výchovnými problémami a začlenenými žiakmi. 

 5. Evidencia integrovaných žiakov a žiakov zo SZP, ktorí majú vyjadrenie CPPPaP. 

 6. Sledovať a spolupracovať na tvorbe IVVP začlenených žiakov.  

 7. Založiť denník a zošit výchovného poradcu. 

                                                                                          

                                                                                            Termín: 29. september 2017 

                                                                                             Zodp.:  Vých. poradca, tr.učitelia                                                                                                      

OKTÓBER 

––––––––––- 

1. Informovanie žiakov 8. a 9. ročníka o stredných školách a viesť ich  

    k vhodnému výberu SŠ. 

2. Informovanie žiakov 9. ročníka o nových otvárajúcich sa odboroch na SOŠ. 

3. Približovanie možností systému duálneho vzdelávania žiakom a ich rodičom.  

4. Spresniť evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku v nižších ročníkoch.   

5. Zistiť záujem žiakov 8. ročníka o štúdium na bilingválnych gymnáziách a športových školách.  

6. Zúčastniť sa pracovnej porady výchovných poradcov  - prenos informácií. 

7. Práca so žiakmi s výchovnými problémami, prehľad žiakov s poruchami učenia  

    a správania, mentálneho postihnutia a štúdium ich individuálnych plánov. 

 

                                                                                            Termín: 30. októbra 2017 

                                                                                            Zodp.: Vých. poradca, tr. učitelia 

 

NOVEMBER 

––––––––––––  

1. Zisťovanie zmien záujmu žiakov 9. ročníka o stredné školy a nahlásenie na CPPP a P 

    v Trebišove. 

2. Inštruovanie triednych učiteľov 5.-9.ročníka, aby na triednických hodinách venovali výchove   

    k voľbe povolania náležitú pozornosť.  

3. Oboznámenie učiteľov a žiakov s novými učebnými odbormi na SŠ, s možnosťami duálneho  

    vzdelávania.     

4. Zisťovanie záujmu o povolanie v 8. ročníku. 

5. Zabezpečenie účasti žiakov 9. ročníka na besede  zameranej na voľbu povolania so zamestnancami   

    Úradu  práce sociálnych vecí a rodiny v Trebišove, detašovaného pracoviska Kráľovský Chlmec.     

6. Práca so žiakmi s výchovnými problémami za spolupráce metodika z CPPP a P Trebišov. 

7. Odovzdať zber informácií na Testovanie 9 – 2017 pre výpočtové stredisko. 

 

                                                                                             Termín: priebežne 

                                                                                             Zodp.: Výchovný poradca 

 

 

DECEMBER 

––––––––––––  

1. Individuálna starostlivosť o nadaných žiakov 9.ročníka a žiakov 8.ročníka, ktorí majú 

    záujem o štúdium na školách, kde sa robia talentové skúšky.  

2. Zvýšenú pozornosť venovať končiacim žiakom v nižších  ročníkoch. 



3. Usmerňovanie nerozhodných žiakov a žiakov s neprimeranou voľbou strednej školy. 

4. Zasadnutie RZ - 9.roč. za účasti výchovných poradcov zo stredných škôl. Informácie 

    o možnostiach a formách štúdia na SŠ. 

5. Účasť žiakov 9. ročníka na dňoch otvorených dverí na SŠ. 

6. Uskutočniť aktivitu v téme voľby povolania s metodikom CPPPaP v Trebišove pre žiakov    

    8. a 9. ročníka.   

7. Zabezpečiť účasť žiakov 7. ročníka na besede na tému: Zdravý životný štýl s pracovníkmi CPPPaP. 

8. Aktualizácia nástenky výchovného poradcu. 

                                                                                             

                                                                                              Termín: stály 

                                                                                              Zodp.: Výchovný poradca 

JANUÁR 

––––––––-  

 

1. Riešiť ťažkosti problémových žiakov z 1. ročníka, ktorí nezvládli učivo v I. polroku. 

2. Práca so žiakmi s výchovnými problémami a so začlenenými žiakmi. 

3. Usmerňovanie plánovania Celoplošného testovania deviatakov.  

4. V spolupráci s CPPPaP realizovať preventívny program – Prevencia obchodovania s ľuďmi  

     pre žiakov 8. a 9. ročníka.  

5. Zabezpečiť účasť žiakov 6. ročníka na besede na tému: Prevencia šikanovania s pracovníkmi CPPPaP.   

 

 

                                                                                              Termín: 31. január 2018 

                                                                                              Zodp.: Výchovný poradca  

 

FEBRUÁR 

–––––––––– 

 

1. Odoslať prihlášky žiakov na SŠ s talentovými skúškami. 

2. Zisťovanie zmien záujmu žiakov 9. ročníka o stredné školy a nahlásenie na CPPP a P 

    v Trebišove. 

3. Zisťovanie záujmu žiakov 5. ročníka o štúdium na osemročnom gymnáziu. 

4. Sledovanie návrhov na psychologické vyšetrenia žiakov v nižších ročníkoch, vyplňovanie   

    a kontrola prihlášok na vyšetrenie v spolupráci s triednymi učiteľmi.   

5. Beseda so žiakmi s výchovnými problémami za účasti metodika z CPPP a P- Trebišov. 

6. Zúčastniť sa pracovnej porady výchovných poradcov  - prenos informácií. 

                                                                                     

 

                                                                                            Termín: 20. február 2018 

                                                                                            Zodp.: Vých. poradca, tr.učitelia  

 

MAREC 

––––––––-  

 

1. Sledovať talentové skúšky žiakov 8. a 9. ročníka. 

2. Práca so žiakmi s výchovnými problémami a so začlenenými žiakmi. 

3. V súlade s Národným programom duševného zdravia zorganizovať pre žiakov besedy 

    o rizikách dospievania a podpore duševného zdravia s pracovníkmi CPPPaP v Trebišove.  

4. V spolupráci s CPPPaP realizovať preventívny program – Team Building pre žiakov 4. a 5. ročníka.  

5. Príprava a realizácia celoplošného testovania žiakov 9. ročníka, Testovanie 9 – 2018. 

 

 

                                                                                              Termín: 21. marec 2018 

                                                                                              Zodp.: Výchovný poradca 

 



APRÍL 

––––––-  

 

 1. Individuálna poradenská práca so žiakmi, ktorí sú nerozhodní alebo zvažujú o neprimeranej         

     voľbe povolania a štúdia.    

 2. Kompletizácia prihlášok žiakov na stredné školy a do osemročných gymnázií. 

 3. Kontrola správnosti údajov na prihláškach. Podpísanie prihlášok rodičmi, zabezpečenie    

     lekárskej prehliadky žiakov u detských lekárov(potvrdenie vhodnosti vybraného odboru vzhľadom na  

     zdravotný stav žiaka).  

 4. Odoslanie prihlášok a sledovanie pozvánok žiakov na prijímacie skúšky zo stredných škôl. 

 5. Export informácií z Proforientu do CPPPaP - stav podľa prihlášok odoslaných na stredné školy.  

 6. Práca so žiakmi s výchovnými problémami. 

                                                                                               

                                                                                               Termín: priebežne 

                                                                                               Zodp.: Výchovný poradca, triedni učitelia 

 

MÁJ 

––––-  

 

1. Kontrola stavu prijatých žiakov po prijímacích skúškach, vydávanie zápisných lístkov na stredné školy. 

2. Informovanie rodičov neprijatých žiakov, o voľných miestach na SŠ . 

3. Uskutočniť prieskum záujmu o štúdium u žiakov 8.ročníka. 

4. Zabezpečiť účasť žiakov 3. ročníka na besede na tému: Týka sa to aj Vás...? s pracovníkmi CPPPaP. 

 

 

                                                                                             Termín: máj 2018 

                                                                                              Zodp.: Výchovný poradca 

 

JÚN 

––––  
 

1. Príprava prihlášok žiakov 8. ročníka a zber podkladových materiálov od triednych učiteľov  

    na vyplňovanie prihlášok. 

2. Odoslať vstupné doklady budúcich deviatakov, ich predbežný záujem o štúdium na stredných školách   

    z Proforientu do CPPPaP. 

3. Zabezpečenie účasti žiakov na 2. kole prijímacích pohovorov, ich vyhodnotenie. 

4. Na pedagogickej rade školy informovať pedagogických pracovníkov školy o výsledkoch  

    rozmiestnenia končiacich žiakov školy a vypracovať správu o činnosti VP. 

                                                                                            

                                                                                              Termín:  jún 2018 

                                                                                             Zodp.: Výchovný poradca 
 
 

Plán práce výchovného poradenstva bude počas školského roku doplňovaný podľa potreby o nové 

informácie a akcie. 

  

 

             Spracovala: PaedDr. Marta Popovičová 

 

 

       V Čiernej nad Tisou, 05.09.2017 

                                                                                                        Mgr. Silvia Bacskaiová 

                                                                                                               Riaditeľ školy 

 

 


