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PLÁN  PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCU 

školský rok 2017/2018  



 Plán  práce  výchovného poradcu  
  
  

Hlavné  úlohy   a činnosť  výchovného  poradenstva  sú  zamerané  v súvislosti  s riešením 

výchovných  a vzdelávacích  problémov  na    posilňovanie  a podporu  pozície  výchovno- 

poradenských aktivít a na posilňovanie významu kariérneho poradenstva ako nástroja súladu 

profesionálnych želaní a kompetencii žiakov a študentov.   

 

Hlavné úlohy výchovného poradcu:  

   prostredníctvom  vyučujúcich  vyhľadávať    a odstraňovať  výchovno  –  vzdelávacie 

problémy žiakov,   

   poskytovať  základné  pedagogické  poradenstvo  vyučujúcim  a rodičom  žiakov 

začlenených  a s vývinovými  poruchami  učenia  a správania,  oboznámiť  ich    so  

základnou dokumentáciou,   

   pomáhať žiakom  4.ročníkov pri profesijnej orientácii, sledovať zmeny v záujmoch,  
sprístupňovať všetkým žiakom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a 

kariérnej prípravy,  

   pozornosť venovať práci s problémovými žiakmi formou pravidelných konzultácií 

výchovného poradcu s triednymi učiteľmi a so zákonnými zástupcami,  

  pomáhať  sociálne  znevýhodneným  žiakom,  spolupracovať  pritom  so  zákonnými 

zástupcami,  

  poskytovať  metodickú  a  informačnú  pomoc  pedagogickým  zamestnancom  školy, 

žiakom a ich zákonným zástupcom,  

  rozvíjať spoluprácu so základnými školami v regióne,  

  spolupracovať s   CPPPaP, koordinátormi pre jednotlivé výchovy, triednymi učiteľmi, 

vyučujúcimi, vedením školy, zákonnými zástupcami a so žiackou školskou radou,  

  podieľať sa na skvalitňovaní a rozvíjaní pracovných vzťahov, dobrej klímy v triedach a na 

škole,  

  zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy, rodičov zameranú na elimináciu rizikového 

správania  v  snahe  klásť  dôraz  na  výchovu  k  právnemu  vedomiu,  demokracii, 

mravným hodnotám a   prosociálnemu cíteniu.  

Výchovný poradca zabezpečuje služby:  

žiakom- monitoruje  zmeny v správaní, zabezpečuje osvetovo - preventívne aktivity, 

sprístupňuje poradenskú službu, zabezpečuje osvetovo - preventívne aktivity, osobitnú 

pozornosť venuje  problémom vyskytujúcim sa v triedach, koordinuje  pomoc žiakom so 

sociálne znevýhodneného prostredia, pomáha pri  organizovaní  voľno časových aktivít, 

pôsobenie so zameraním na kladnú hodnotovú orientáciu a prevenciu závislostí a výchovu k 

ľudským právam;  

 triednym učiteľom a ďalším pedagogickým pracovníkom – poskytuje poradenstvo pri 

riešení  konfliktných  alebo  iných  mimoriadnych  situácií,  pri  riešení  narušených 

sociálnych  vzťahov  v triede,  zabezpečuje  spoluprácu  s  inštitúciami,  venuje starostlivosť 

žiakom so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami;  

 rodičom –  poskytuje  poradenskú  a konzultačnú  činnosť  pri  riešení  výchovných 

problémov, sprostredkuje pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, 

reedukačné služby (na požiadanie rodičov);  

  Centru  pedagogicko  –  psychologického  poradenstva  a prevencie – organizačne 

pripravuje  psychologické  vyšetrenia,  konzultuje  závery  a odporúčania  z psych.    a 

špeciálno  pedagogického  vyšetrenia  u problémových  žiakov,  zúčastňuje  sa  na odborných 

seminároch.  



Harmonogram  činností  a aktivít  v  oblasti  výchovného  poradenstva v 

školskom roku 2017/2018 

September   
Vyhodnotenie úspešnosti prijatia absolventov  v školskom roku 2016/2017  na vysoké školy.                                                                                                                             

Z: Hančinová   

Aktualizovanie  nástenky  o profesijnej  orientácii,  zistiť  záujem  o besedy.                                                                                     

                                                                                                                               Z:Hančinová  

Spolupráca a riešenie problémov vyplývajúcich z požiadaviek žiackej školskej rady.  

                                                                                                                                    Z:Hančinová   

Pripomenutie  si  Pamätného  dňa  obetí  holokaustu  na  triednických  hodinách.                                                                                           

                                                                                                                              Z:Hančinová   

Spresnenie evidencie žiakov, ktorí končia SŠ.                                                   Z: Hančinová  

Priebežné informovanie študentov o možnostiach štúdia na VŠ.                      Z: Hančinová   

Spresnenie evidencie žiakov zdravotne postihnutých, s vývinovými  poruchami učenia a žiakov 

individuálne integrovaných.                                                                                Z: Hančinová  

Rešpektovanie obmedzení, ktoré sú podmienené zdravotným znevýhodnením žiaka.                                     

                                                                                                  Z:Hančinová, všetci vyučujúci   

Prehodnotenie a pomoc pri vypracovaní individuálnych plánov žiakov so ŠVVP.   

                                                                                                                             Z:Hančinová  

Beseda s pracovníkmi polície zameraná na eliminovanie trestných činov : „Záškoláctvo,  

školská fóbia“                                                                                                Z: Hančinová  

Objednanie publikácie o vysokoškolskom štúdiu pre osobnú potrebu študentov.    

                                                                                                                              Z:Hančinová   

Všetky ročníky  - Konzultačné hodiny  VP :  pre rodičov : streda    14:00 - 16:00 h.     

                                                                         pre žiakov:   piatok    10:00 – 12:00 h.  

                                                                                                                             Z:Hančinová             

Október    
 Veľtrh vysokých škôl -  Bratislava /Nitra/.                                            Z: Hančinová   

 
Uskutočnenie DOD na našej škole pre žiakov 9. ročníkov ZŠ.    Z: Hančinová, triedni učitelia  

1.október  –  Medzinárodný  deň  starších  ľudí  –  na  triednych  aktívoch  venovať patričnú  

pozornosť zvyšovaniu úcty a pozornosti  voči starším ľuďom.                      Z:   triedni učitelia  

 Informovanie  rodičov  na  triednych    aktívoch  o opatreniach  proti    šikanovaniu, 

záškoláctvu / vnútorný poriadok školy/.                                                          Z: triedni učitelia   

 V spolupráci  s triednymi  učiteľmi  monitorovanie    a podchytávanie  študentov s problémami 

učenia a správania.                                                                         Z: Hančinová, triedni učitelia   



Individuálne  konzultácie  zo  žiakmi  individuálne  integrovanými,  s vývinovými poruchami 

učenia a správania.                                                                                               Z: Hančinová   

 V triede  maturitného ročníka predstaviť tlačivo prihlášky na VŠ.                    Z: Hančinová  
 
 

November   
Zabezpečenie informačných materiálov o vysokoškolskom štúdiu.                                       

Z:Hančinová   

 Konzultácie  k vyplňovaniu  prihlášok  na  vysoké  školy  v maturitnom  ročníku.                                                                                            

Z: Hančinová   

 Záverečné konzultácie so študentmi maturitného ročníka, ktorí sa hlásia na  vysoké školy s 

talentovými prijímacími skúškami.                                                                     Z : Hančinová   

 Štvrťročná  klasifikácia    -  prerokovať  výchovno-  vzdelávacie  výsledky,  správanie a 

dochádzku  problémových žiakov  s triednymi     učiteľmi, prípadne rodičmi.  

                                                                                                                        Z: všetci vyučujúci  

December     
 Priebežné  informovanie  študentov  o možnostiach  štúdia  na  VŠ.                  Z: Hančinová   

Aktualizácia nástenky – Študuj, čo ťa baví.                                                          Z: Hančinová  

Individuálne  konzultácie  pre  žiakov  4.  ročníka,  vyplňovanie  a podávanie                     

prihlášok.                                                                                                                Z: Hančinová   

 Neformálna  beseda  s bývalými  študentmi  našej  školy  o ich  pôsobení  na  VŠ.                                                                                  

Z:Hančinová  

Január      
 Metodicko  –  informačná  činnosť  so  záujemcami  o štúdium  na  VŠ,                          

administrácia prihlášok na VŠ.                                                                              Z: Hančinová      
 
  

Február   
 Dokončiť podávanie prihlášok.                                                                             Z: Hančinová  

Individuálne a skupinové konzultácie pre študentov, individuálne pohovory so žiakmi s 

vysokou absenciou.                                                                                                 Z: Hančinová   

 

Konzultácie  o profesijnej  orientácie  so  zameraním  na  racionálny  výber                       

voliteľných predmetov v 3. ročníku.                                                                      Z: Hančinová    
 
 

Marec  
 Konzultačný servis a riešenie aktuálnych problémov.                                         Z : Hančinová   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apríl   
 Profesijná  orientácia  žiakov  3.  roč.  na  štúdium  na  VŠ,  poskytnúť  informácie.                     

Z:Hančinová   

 Konzultačný servis a riešenie aktuálnych problémov.                                        Z : Hančinová   

Beseda pre študentov 3. roč. s pracovníkmi Úradu práce Želiezovce na tému: Riziká  práce v 

zahraničí.                                                                                                                 Z: Hančinová  

Máj   
 Konzultačný servis a riešenie aktuálnych problémov.                                          Z: Hančinová   
 
 

Jún   
V spolupráci  s triednymi  učiteľmi  sledovať  výsledky  prijímacích  skúšok  na  VŠ                       

žiakov  4.  ročníka,  poskytovať  konzultácie  o možnostiach  náhradnej  voľby.                                                                               

                                                                                                                                Z:Hančinová   

Spracovať evidenciu  problémových  žiakov,  prehodnotiť úspešnosť,  vykonaných opatrení.                                                                                    

Z: Hančinová   

Neformálna  beseda  s bývalými  študentmi  našej  školy  o ich  pôsobení  na  VŠ.                                                                                          

                                                                                                                                 Z:Hančinová  

 Upresnenie  evidencie  a vyhodnotenie  výchovno  vzdelávacích  výsledkov individuálne  

integrovaných   žiakov    a žiakov  s vývinovými  poruchami učenia a správania.                                                                                         

Z: Hančinová  

 

Vyhodnotenie    prospechu,  správania  a dochádzky  za  II.  polrok    školského  roka 2017/2018 

opatrenia na riešenie prípadných problémov.                                                        

                                                                                                                                Z: Hančinová  
 
 
 
 
 
 

Plán práce výchovného poradcu je otvorený, počas školského roka sa môže meniť a dopĺňať o  

ponúkané, aktuálne, resp. žiadané aktivity.  
 
 
 

Vypracoval výchovný poradca: PaedDr. Andrea Hančinová  
 


