
Plán činností na úseku výchovného poradenstva 
v šk. r. 2017/2018 

 

         Hlavné  úlohy  a činnosť výchovného poradenstva sú v súlade so Zákonom č.279/1993 Z.z. o 
školských zariadeniach a Vyhláškou MŠ SR č. 43/1996 Z.z. o podrobnostiach o výchovnom poradenstve, o 
poradenských zariadeniach, s Dohovorom o právach dieťaťa a pedagogicko – organizačnými pokynmi na 
školský rok 2017/2018 
   
Práca výchovného poradcu sa  riadi plánom školy.  

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. Spolupráca s rodičmi, triednymi učiteľmi a strednými školami pri rozmiestňovaní žiakov 9. ročníka 
a žiakov, ktorí končia povinnú školskú dochádzku v nižšom ročníku. 
5. Upozorňovať žiakov deviateho ročníka na dôležitosť Celoslovenského testovania deviatakov     
(Testovanie 9), ktorého výsledky budú jedným z dôležitých faktorov pre prijatie na stredné školy. 
6. Informovať žiakov v nižších ročníkoch o možnostiach štúdia. 
7. Za pomoci CPPPaP zabezpečovať psychologické vyšetrenie žiakov podľa požiadaviek triednych 
učiteľov a rodičov. 
8. Pomáhať žiakom s výchovnými problémami, venovať zvýšenú pozornosť zaostávajúcim žiakom 
a talentovaným žiakom. 
9. Podporovať rozvoj poznatkov z oblasti výpočtovej techniky humanitnej a prírodovednej činnosti. 
10. Spolupracovať s koordinátormi enviromentálnej a protidrogovej výchovy. 
11. Venovať pozornosť hodnotovej orientácii mladých ľudí, úzko súvisiacej s medziľudskými vzťahmi v 
našej spoločnosti. 
12. Predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie, rasizmu a sociálno - 
patologických prejavov. 
13. Doplňovať kabinet literatúrou, časopismi, aktuálnymi informáciami v oblasti metodickej a 
informačnej o možnostiach štúdia na stredných školách. 
14. Zúčastňovať sa porád a školení výchovných poradcov. 
15. Aktualizovať nástenku. 
16. Do zošitu výchovného poradcu zaznamenávať všetky udalosti, pohovory a stretnutia. 
17. Konzultačné hodiny výchovného poradcu pre rodičov sú každú stredu od 10.30  do 14.00 h. 
Možnosť stretnutia aj dohodou. 
 

  Plán práce výchovného poradcu 
September:  

1. Príprava kabinetu výchovného poradcu a príslušných dokumentov. 
2. Vypracovanie plánu práce a schválenie plánu riaditeľom školy. 
3. Určiť konzultačné hodiny VP. 
4. Pripraviť návrhy besied pre jednotlivé ročníky - po dohode s triednymi učiteľmi. 
5. Doplňovanie vstupných dokladov. 
6. Zhotovenie nástenných novín. 
7. Informovať pedagógov o práci výchovného poradcu. 
8. Sledovanie Dňa otvorených dverí na SŠ, informácie pre žiakov.  

 
 
 
 



Október:  

1. Prednáška o profesijnej orientácii pre žiakov 9. ročníka – duálne vzdelávanie.  
2. Kontrola dokladov – predbežné záujmy žiakov, individuálne pohovory, informácie z CPPPaP a ŠVS. 
3. Formou individuálnych konzultácií pomáhať žiakom pri profesijnej orientácii. 
4. Spolupráca s rodičmi 1. ročníka na usmernenie detí, ktoré nezvládajú prvú triedu.  
5. Porada VP  v Nových Zámkoch.  
6. Aktualizácia nástenných novín.  

   
 

November:  
 

1. Realizovať exkurziu na prezentáciu SŠ do Nových Zámkov 
2. Import anonymnej databázy do Proforientu pre simuláciu poradia – z internetu       T.:od 21.11.2017 
3. Zber podkladov pre Testovanie 9 - 2018  - Zaslať mailom deviatakov na TESTOVANIE 9-2018 

súbory KSxxxxxx.dbf, KZxxxxxx.dbf, kde xxxxxx je kód ZŠ a vyplnenú návratku školy formulár A. 
Kópiu návratky si uschovať kôli kontrolnému číslu údajov o škole. Kontrolné číslo je dôležité pri 
sťahovaní výsledkov testovania deviatakov cez Proforient.                              T.: 16.11. - 30.11.2017     

4. Návrhy na psychologické vyšetrenie.  
5. Aktualizovať sieť SOŠ,  informácie o nových odboroch na SOŠ . 
6. Aktualizácia nástenných novín.  

December:  

1. Spolupráca so školským lekárom.  
2. Usmerňovanie a zber nového záujmu žiakov  9.ročníka na SŠ, doručenie  nových informácií do ŠVS 

v Piešťanoch – export z Proforientu                                                                   T.: do 5.12.2017 

3. Stretnutie rodičov 9. ročníka s výchovným poradcom– ZRPŠ (predbežný termín 3.12.2017 
o 16.00h).  

4. Kontrola a potvrdenie prihlášok pre žiakov s talentovými skúškami.  
5. Import anonymnej databázy do Proforientu pre simuláciu poradia – z internetu    T.:od 12.12.2017 

Január:  
 

1. Vyhodnotenie polroku, prospech, správanie, dochádzka, opatrenia na riešenie prípadných 
problémov.  

2. Prvá analýza výchovy žiakov k povolaniu, záujem žiakov o ďalšie štúdium.  
3. Analýza príčin slabo prospievajúcich žiakov, opatrenia na zlepšenie.  
4. Doplnenie a kompletizácia prihlášok – spolupráca s triednym učiteľom.  
5. Usmerňovanie plánovania Celoplošného testovania deviatakov.  

Február:  
 

1. Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na  učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú 
overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.                                      T.: do 20.02.2018   

2. Odoslanie prihlášok na SŠ s talentovanými skúškami.                                     T.: do 28.02.2018 
3. Zasielanie exportu informácií z Proforientu  do ŠVS – polročné známky, tal. školy.    T.:23.2.2018                                                               
4. Pokračovať v konzultáciách pre žiakov 9. ročníka.  
5. Vykonať prieskum profesionálnej orientácie žiakov 8. ročníka.  
6. Stretnutie s rodičmi žiakov 4. ročníka o možnosti štúdia  na osemročnom gymnáziu.  
7. Konzultácie s rodičmi žiakov, ktorí vykazujú nedostatočný prospech s cieľom vzájomnej spolupráce 

pri riešení problému.  

 
 



Marec:  
 

1. Import anonymnej databázy do Proforientu pre simuláciu poradia – z internetu         T.:od 6.3.2018 
2. Kontrola a potvrdenie prihlášok školským lekárom, riaditeľom školy.  
3. Celoslovenské TESTOVANIE 9 -2018                                                                       T.: 21.03.2018                                                                                                       
4. Talentové skúšky                                                                                                     T.:od 25.03.2018                                                                                                        

                                                 do 15.04.2018 
5. Aktualizácia nástenných novín – informácie pre žiakov 8. ročníka. 
6. Individuálna práca s nerozhodnutými žiakmi.  

Apríl:  

1. Predbežné záujmy žiakov nižších ročníkov – vypĺňanie vstupných dokladov. 
2. Celoslovenské TESTOVANIE 9 -2018      náhradný termín:                                           5.4.2018            

3. Zasielanie exportu informácií - stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu  do ŠVS. T.: do 11.04.2018 
4. Import do Proforientu anonymnej databázy pre simuláciu poradia – z internetu          T.:od 18.4.2018 
5. Odoslanie prihlášok na SŠ.                                                                                       T.:do 20.04.2018 

6. Pozvánky na prijímacie pohovory – kontrola, informovať žiakov, ale aj rodičov o počte prihlásených 
žiakov na stredné školy podľa poslednej zostavy ŠVS.  

7. Rozbor výchovno– vzdelávacích výsledkov žiakov.  
8. Kontrola a potvrdenie prihlášok žiakov 4. ročníkov na osemročné gymnáziá. 

   
Máj:   
1. 1. Import do Proforientu anonymnej databázy pre simuláciu poradia – z internetu     T.:od 02.05.2018 

 

2. 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných 
gymnázií)                                14.5.2018     

3. 1.kolo 2.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných 
gymnázií)                                17.5.2018  

4. Evidencia rozmiestnených žiakov 9. ročníka, informácie o voľných miestach, náhradné prijímacie 
skúšky.  

5. Usmerňovanie plánovania výletov a exkurzií. 
6. Vykonať prieskum profesionálnej orientácie žiakov 8. ročníka 

Jún:  

1. Evidencia prijatých žiakov – rozbor výsledkov prijímacieho konania žiakov končiacich školskú 
dochádzku  

2. 2. kolo prijímacích skúšok        19.6.2018 
3. Odoslanie podkladov na ŠVS – vstupné doklady pre žiakov 8. ročníka               do 9.7.2018 
4. Analýza výchovného poradenstva za šk. rok 2017/2018.  

   
Plán práce výchovného poradenstva bude počas školského roku doplňovaný podľa potreby o nové 
informácie a akcie. 
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