
                            Plán  výchovného poradenstva  

Škola: ZŠ Pionierska 33, Čaňa 

Školský rok: 2014/2015 

Výchovný poradca: RNDr. Monika Szelesová 

H la v n é  ú l o h y  a činnosť výchovného poradenstva sú zamerané v súvislosti s riešením 

výchovných a vzdelávacích problémov na posilňovanie a podporu pozície a výchovno-

poradenských aktivít výchovného poradcu ako základného článku systému výchovného 

poradenstva plniaceho úlohy školského poradenstva v zmysle zákona NR SR č.245/2008  Z.z. 

o výchove a vzdelávaní, v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR na tento 

školský rok a s Dohovorom o právach dieťaťa. 

  

I. Oblasť profesijnej orientácie 

1. Zabezpečiť poradenskú, metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným 

zástupcom o možnostiach štúdia na SŠ.  

      Termín: trvalý 

       Zodp.: VP,TU 

2. Podľa požiadaviek zákonných zástupcov sprostredkovať psychologické vyšetrenie 

žiakov 8. a 9. ročníkov k voľbe povolania.  

      Termín: sept.-okt. 

      Zodp.: VP,TU 

3. Zabezpečiť zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS a odoslanie prihlášok na stredné 

školy v určených termínoch.  

      Termín: podľa pokynov 

      Zodp.: VP,TU 

4. Na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku a programy 

Proforient a Doklady. Na informovanie žiakov zabezpečiť spoluprácu s vyuč. VT, 

venovať priestor práci so stránkami ŠVS na internete a programu Sprievodca svetom 

povolaní.  

      Termín: priebežne 

      Zodp.: VP,TU 

II. Oblasť starostlivosti o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

1. Systematicky sledovať vývin žiakov a zmeny v ich správaní. Ak sa správanie dieťaťa 

nedá korigovať pedagogickými postupmi, zabezpečiť odborné psychologické alebo 

špeciálno-pedagogické vyšetrenie a postupovať na základe príslušných záverov.  

Termín: trvalý 

Zodp.: VP,TU, špeciálny pedagóg 



2. Zabezpečiť diagnostiku a evidenciu porúch žiakov o správaní a učení, ich školskej 

neúspešnosti. Poskytovať individuálne konzultácie žiakom a rodičom pri ich riešení v 

spolupráci s príslušnou CPPP.  

      Termín: priebežne 

      Zodp.: VP,TU, špeciálny pedagóg 

3. Zápis detí do 1.ročníka realizovať v súlade s platnou legislatívou a pokynmi 

uvedenými v POP. Pred vstupom detí do 1.ročníka spolupracovať so psychológom a 

špeciálnym pedagógom a zabezpečiť ich účasť v poradnej komisii. 

Sledovať zaškolenie v 1.ročníku ako aj prechod žiakov na II. stupeň.  

      Termín: jan.- febr.,priebežne  

      Zodp.: poverení učitelia 

4. S cieľom prevencie pred negatívnymi javmi venovať pozornosť práci s talentovanými 

žiakmi a viesť evidenciu o záujmoch a aktivitách žiakov.        

Termín: priebežne                                                                                                     

Zodp.:   VP, TU 

5. Venovať pozornosť žiakom so soc. znevýhodneného prostredia a viesť ich evidenciu. 

Termín: priebežne                                                                                                      

Zodp. TU, VP                                                      

6. Zabezpečiť priame vstupy výchovného poradcu do všetkých tried školy.  

     Termín: priebežne 

     Zodp.: vedenie školy 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plán práce výchovného poradcu 
 

Školský rok: 2014/2015 

 

 

September:      

 vypracovanie plánu VP 

 zhotovenie informačnej nástenky o SŠ pre deviatakov 

 nadviazanie spolupráce s triednymi učiteľmi, psychológom a špeciálnym pedagógom, 

konzultácia plánu  

 doplnenie a upresnenie evidencie / databázy žiakov 9. ročníka v programe Proforient 

 informácia žiakov s novými zmenami pre Testovanie 9 a podmienok prijatia na SŠ 

Október:  

 aktualizácia nástenky VP- informácie o sieti stredných škôl, postup pri výbere škôl a 

vyplňovaní prihlášok  

 zisťovanie predbežného záujmu o SŠ – spolupráca so ŠVS Michalovce 

 objednanie žiakov na psychologické vyšetrenia ohľadom voľby povolania 

 evidencia talentovaných žiakov, starostlivosť o rozvoj ich záujmov 

November:  

 informácie triednym učiteľom o štúdiu na 8-ročných gymnáziách pre rodičov žiakov 

4.ročníka  

 informácie triednym učiteľom o štúdiu na bilingválnych gymnáziách pre zákonných 

zástupcov žiakov 8.a 9.ročníka  

 besedy s náborovými pracovníkmi, dni otvorených dverí na SŠ  

 konzultácie s rodičmi, žiakmi 

December:  

 triedne aktívy v deviatom ročníku k podávaniu prihlášok, výberu SŠ 

 zmeny a opravy údajov v prihláškach na stredné školy  

 dni otvorených dverí na SŠ  

 individuálne konzultácie 

Január:  

 zhromažďovanie prihlášok žiakov na bilingválne gymnáziá  

 zber informácií pre ŠVS, polročné známky  

 konzultácie s TU – práca so žiakmi s poruchami správania, evidencia a opatrenia  

 aktualizácia nástenky  

Február:  

 zápis prvákov  

 zaslanie prihlášok na bilingválne gymnáziá a na SŠ s talentovými skúškami  

 poradenská činnosť žiakom a rodičom pri rozhodovaní sa o výbere SŠ  

 

 

 

 

 



 

 

 

Marec:  

 zber informácií pre ŠVS  

 konzultácie so žiakmi a rodičmi  

 

Apríl:  

 testovanie deviatkov 8.4.2015 ( náhradný termín: 21.4.2015) 

  kompletizácia prihlášok na stredné školy, ich tlač, a potvrdzovanie 

 vydávanie zápisných lístkov 

 odoslanie prihlášok na stredné školy bez overenia talentu 

 RZ- informácie v 8.ročníku k vyplňovaniu vstupných dokladov  

 evidencia prijatých žiakov na bilingválne gymnáziá a SŠ s talent. skúškami  

Máj:  

 odoslanie prihlášok na osemročné gymnáziá 

 1. kolo prijímacieho konania  

 evidencia stavu prijatých/neprijatých žiakov 

 prihlášky do 2. kola prijímacieho konania 

 zhromažďovanie vstupných dokladov žiakov 8.ročníka, zadávanie údajov do 

programu Proforient 

Jún:  

 zaslanie vstupných dokladov žiakov 8.ročníka a záujmu o štúdium na SŠ  

 evidencia rozmiestnenia žiakov prijatých na SŠ a na 8-ročné gymnáziá  

 záverečný pohovor so psychológom o sledovaných žiakoch  

 výsledky súťaží a olympiád, evidencia práce s nadanými žiakmi  

 záverečná správa 

 

Vypracovala: RNDr. Monika Szelesová                        Dátum: 8.9.2014 

Schválil RŠ: ………………………. 

 

 


