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Pozn.: Plán práce výchovného poradcu je otvorený, a preto je možné ho v priebehu školského 

roka aktuálne dopĺňať.  

     Plán práce výchovného poradcu je vypracovaný na základe analýzy dosiahnutých 

výsledkov v uplynulom školskom roku, pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 

2019/2020, štátneho a školského vzdelávacieho programu. Základným podkladovým 

dokumentom plánu je zákon NR SR č. 245/2008 (školský zákon) a vyhláška MŠVVaŠ SR o 

základnej škole č. 320/2008 Z. z. v zmysle noviel 224/2011 Z. z. a 203/2015 Z. z.   

Náplňou práce výchovného poradcu je školské poradenstvo v otázkach výchovy, 

vzdelávania a profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného 

vývinu detí. Ponúka rodičom a žiakom služby vo vyššie uvedených oblastiach, ktoré 

vykonáva v koordinácii s vedením školy, s učiteľmi, so školským 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 

 

Analýza práce výchovného poradcu v predchádzajúcom školskom roku  

Oblasť kariérového poradenstva: V školskom roku 2018/2019 školskú dochádzku na našej 

škole ukončilo spolu 73 žiakov. Z uvedeného počtu bolo 46 žiakov z 9. ročníka a 27 žiakov 

z nižšieho ako 9. ročníka.                                                                                                                                                

Z celkového počtu žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku v základnej škole 46 

žiakov bolo prijatých na príslušné stredné školy.                                                                                                         

23 žiakov, ktorí sa v čase ukončenia povinnej školskej dochádzky nachádzali v zahraničí 

a škola s ich rodičmi nemala žiaden kontakt a 4 žiaci žijúci  na Slovensku boli zaradení do 

pracovného pomeru.     

Práca so žiakmi so ŠVVP:  Veľká pozornosť bola venovaná žiakom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. Cieľom bolo dosiahnuť, aby títo žiaci inklúziou v bežných triedach 

získali potrebné vedomosti a zručnosti umožňujúce im pokračovať v stredoškolskom štúdiu. 

Dôraz sa taktiež kládol na intenzívnu spoluprácu  s kompetentnými poradenskými 

zariadeniami rešpektujúc príslušnú legislatívu a pozitívne je potrebné hodnotiť spoluprácu so 

školskou špeciálnou pedagogičkou.                                                                                                                                 

     V školskom roku 2019/2020  bude hlavným cieľom výchovného poradenstva usmerňovať 

záujmy žiakov tak, aby sa po stredoškolskom štúdiu uplatnili na trhu práce. V tomto smere 

budeme rozvíjať spoluprácu so strednými školami, zamestnávateľskými organizáciami, 

ďalšími kompetentnými inštitúciami a hlavne s rodičmi našich žiakov.                                   

Pre žiakov s vyšším rokom školskej dochádzky ako je v aktuálnom ročníku škola poskytuje 
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možnosť pracovať v záujmovom útvare „Učenie hrou“, ktorý je zameraný na pomoc 

s prípravou na vyučovanie.  

 

Hlavné úlohy  

a/ Naďalej veľkú pozornosť venovať profesionálnej orientácii žiakov a ich kariérnemu rastu. 

Zvýšenú pozornosť venovať žiakom končiacim školskú dochádzku v nižšom ako 9. ročníku. 

T: priebežne     Z: výchovný poradca 

b/ Viesť evidenciu žiakov, ktorí budú končiť školskú dochádzku v ZŠ v 8. resp. nižšom 

ročníku, alebo ich vek je vyšší ako zodpovedajúci ročník, v ktorom sa nachádzajú. 

T: priebežne     Z: výchovný poradca 

c/ V oblasti profesijnej orientácie naďalej spolupracovať so Školským výpočtovým 

strediskom Michalovce. 

T: priebežne     Z: výchovný poradca 

d/ Vo svojej práci využívať elektronickú pomôcku KomposyT dostupnú na 

www.komposyt.sk. Taktiež využívať informácie zverejnené na www.profsme.sk. Tiež 

využívať materiál „Komunikačné postupy vhodné pre podporu rozhodovania v oblasti 

odborného vzdelávania“. 

T: priebežne     Z: výchovný poradca 

e/ Vo výchovnom poradenstve posilňovať význam kariérového poradenstva ako nástroja 

zosúlaďovania profesionálnych želaní a kompetencií žiakov. Rozšíriť informovanosť o výbere 

odborov, plánoch regionálneho rozvoja a možnostiach uplatnenia sa v povolaniach. Posilniť 

spoluprácu výchovný poradca - CPPPaP - rodič - žiak. Priebežne informovať žiakov 

o nedostatkových resp. prebytočných odboroch na stredných školách v súvislosti 

s uplatňovaním sa absolventov týchto škôl na trhu práce. 

T: priebežne     Z: výchovný poradca 

f/ V oblasti kariérového poradenstva žiakov spolupracovať s rodičmi a inštitúciami, ktoré sa 

podieľajú na profilovaní záujmov žiakov. Konkrétne sa zamerať na spoluprácu s Úradom 

práce, sociálnych vecí a rodiny v Sabinove, strednými školami Sabinovského a Prešovského 

okresu a zamestnávateľskými organizáciami ( ZTS Sabinov, a.s., SANAS, a.s. Sabinov) 

a CPPPaP v Sabinove. 

T: priebežne     Z: výchovný poradca, PK MAT-INF-TECH 

http://www.komposyt.sk/
http://www.profsme.sk/
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g/ V záujme poskytovania objektívnych informácií o stredoškolskom štúdiu, naďalej 

organizovať exkurzie do stredných škôl regiónu. V súlade s požiadavkami trhu práce sa 

orientovať na školy technického zamerania. 

T: október 2019 až apríl 2020       Z: výchovný poradca 

h/  Osobitnú pozornosť venovať približovaniu možností systému duálneho vzdelávania 

a ostatných foriem odborného vzdelávania a prípravy v technických odboroch žiakom a ich 

rodičom. 

T: priebežne     Z: výchovný poradca 

ch/ Prakticky naučiť žiakov využívať program Sprievodca svetom povolaní a webové stránky 

poskytujúce informácie o stredoškolskom štúdiu. V kariérovom poradenstve žiakov okrem 

individuálnych konzultácií využívať nástenné noviny, príslušný propagačný materiál, 

webovú stránku školy a organizovať besedy žiakov so zástupcami stredných škôl. 

T: priebežne     Z: výchovný poradca 

i/ Viesť žiakov k objektívnemu posúdeniu vlastných schopností a zručností s ohľadom na 

svoje profesijné záujmy. 

T: priebežne     Z: výchovný poradca 

j/ Využívať triedne rodičovské združenia na osobný kontakt s rodičmi.  

T: priebežne                                                   Z: výchovný poradca 

k/ V spolupráci s vedením školy, špeciálnym pedagógom, triednymi učiteľmi a ostatnými 

vyučujúcimi vytvárať podmienky pre vzdelávanie žiakov so ŠVVP s dôrazom na začlenených 

žiakov. Vo výchovno-poradenskej činnosti efektívne využívať spoluprácu so školskou 

špeciálnou pedagogičkou. 

 T: priebežne     Z: výchovný poradca       

l/ V záujme skvalitňovania práce so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia , s cieľom 

dosiahnuť ich  maximálne  možné  zapojenie  do pracovného  procesu, spolupracovať s MPC                                  

 Prešov, CPPPaP Sabinov a Komunitným centrom v Sabinove. 

T: október 2019 a priebežne   Z: výchovný poradca 

 m/ V rámci Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019-2021 

uskutočniť v spolupráci s CPPPaP besedu pre žiakov 9. ročníka o možných rizikách práce 

v zahraničí a prevencii pred neľudským zaobchádzaním s ľuďmi a otrockou prácou.   

T: podľa možností CPPPaP   Z: výchovný poradca, CPPPaP Sabinov         
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 n/ V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa priebežne monitorovať správanie sa detí a ich 

zmeny. V aktuálnych prípadoch v spolupráci s triednymi učiteľmi,  koordinátormi 

prevencie, ostatnými vyučujúcimi resp. inými kompetentnými zabezpečiť ochranu detí pred 

rôznymi negatívnymi vplyvmi a javmi. Prípadné porušenia školského poriadku riešiť vo 

výchovnej komisii. 

T: priebežne     Z: vých. poradca, koordinátor prevenci 

o/ Podieľať sa na riešení potenciálnych konfliktných situácií. V intenciách ich 

konštruktívneho a kooperatívneho riešenia v spolupráci s pedagogickými a nepedagogickými 

pracovníkmi školy minimalizovať prejavy agresivity a vandalizmu žiakov. 

T: priebežne     Z: vých. poradca, výchovná komisia 

p/ V prípadoch oprávneného podozrenia z ohrozenia mravného vývinu dieťaťa riešiť 

vzniknuté problémy v spolupráci s kompetentnými organizáciami (CPPPaP, detský lekár,  

sociálny kurátor, polícia...). 

T: priebežne Z: výchovný poradca                                                             

q/ Pri riešení výchovných problémov žiakov využívať činnosť  žiackeho parlamentu. 

U zvolených členov vzbudzovať záujem riešiť existujúce problémy a zefektívňovať prácu 

žiackeho parlamentu. Prostredníctvom žiackeho parlamentu učiť žiakov uplatňovať svoje 

práva a súčasne plniť svoje povinnosti. Posilňovať u žiakov pocit zodpovednosti za celkový 

chod školy. 

T: september 2019 a priebežne  Z: vých. poradca, Mgr. Koláriková 

r/ V súlade so smernicou č.36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a 

školských zariadeniach predchádzať šikanovaniu žiakov resp. zamedziť jeho výskyt. Aj v 

tejto oblasti aktívne spolupracovať so všetkými vyučujúcimi. 

T: priebežne     Z: vých. poradca, koordinátor prevencie 

s/ Zvláštnu pozornosť venovať podozreniu z užívania drog a iných omamných látok, 

podozreniu zo zanedbávania, fyzického a psychického týrania žiakov. V tomto smere 

spolupracovať s ostatnými pedagogickými pracovníkmi a ďalšími odbornými pracovníkmi 

školy. 

T: priebežne     Z: vých. poradca, koordinátor prevencie                                                                                                                          

t/ Získavať metodickú pomoc a informačný servis v inštitúciách: centrum pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie, centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, 

detské integračné centrá, metodicko-pedagogické centrum, Výskumný ústav detskej 
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psychológie a patopsychológie, školské výpočtové stredisko a iné inštitúcie participujúce na 

výchove a vzdelávaní. 

T: priebežne Z: výchovný poradca 

u/   Stanoviť poradensko-konzultačný deň výchovného poradcu  pre rodičov a žiakov 

v dopoludňajších a popoludňajších hodinách. 

T: september 2019         Z: výchovný poradca 

v/ V súlade s požiadavkou profesionalizácie výchovného poradcu sa zúčastňovať seminárov, 

kurzov, porád, aktívov. 

T: priebežne Z: výchovný poradca 

 

Plán práce na jednotlivé mesiace 

September 2019: 

- preštudovať pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR na školský rok 2019/2020, 

- vypracovanie plánu výchovného poradenstva na školský rok 2019/2020, 

- prvé individuálne rozhovory so žiakmi a rodičmi o možnostiach ďalšieho štúdia 

žiakov, 

- vypracovanie zoznamov žiakov, ktorí končia povinnú školskú dochádzku v nižšom 

ako 9. ročníku, 

- práca s Proforientom: prechod na nový školský rok a spresnenie evidencie žiakov 

končiacich školskú dochádzku na ZŠ s uvedením voľby SŠ, 

- evidovať žiakov dlhodobo sa zdržiavajúcich  v zahraničí, 

- evidovať začlenených žiakov so ŠVVP, 

- tvorba plánu besied v spolupráci s pracovníkmi CPPPaP v Sabinove,  

- účasť na triednych rodičovských združeniach 9. ročníka. 

Október 2019:  

      -     zber podkladov k nedbalej dochádzke za mesiac september,  

- zisťovanie a zaevidovanie zmien v zbere záujmov žiakov o stredné školy, 

- študovať odbornú literatúru, ktorá sa venuje problematike výchovy a vzdelávania,  

- porada výchovných poradcov, 

- psychologické vyšetrenie žiakov 9. ročníka z hľadiska profesionálnej orientácie 

v spolupráci s CPPPaP v Sabinove, 

- informovať o možnosti účasti žiakov v sprievode rodičov na DOD na SŠ podľa 

záujmu, 
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- v spolupráci s PK MAT-INF-TECH exkurzia žiakov 8. ročníka do firmy Sanas,a.s. 

Sabinov v rámci predmetu technická výchova v spojení s prípravou na povolanie, 

- aktualizovať nástenku výchovného poradcu. 

November 2019: 

      -     zber podkladov k nedbalej dochádzke za mesiac október,  

- účasť na DOD sabinovských SŠ podľa ponuky, 

- zasadnutie výchovnej komisie k 1. štvrťroku 2019/2020, 

- riešenie aktuálnych výchovno-vzdelávacích problémov žiakov končiacich školskú 

dochádzku na našej škole - využiť závery hodnotiacej pedagogickej rady, 

- PROFORIENT - import anonymnej databázy pre simuláciu poradia, 

- v spolupráci s CPPPaP beseda pre žiakov 7. ročníka na tému závislosti,  

- so žiakmi 9. ročníka sa zúčastniť Burzy práce a informácií podľa ponuky ÚPSVaR 

v Prešove. 

December 2019 : 

- zber podkladov k nedbalej dochádzke za mesiac november, 

- aktualizácia zberu záujmov žiakov 9. ročníka, 

- aktualizácia prehľadu individuálne začlenených  žiakov a žiakov so ŠVVP, 

- aktualizácia nástenných novín, 

- v rámci Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi uskutočniť 

v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pre 

žiakov 9. ročníka besedu o možných rizikách práce v zahraničí a prevencie pred 

neľudským zaobchádzaním a otrockou prácou, 

- príprava materiálov na RZ pre 9. ročník – informácie o prijímacom konaní. 

Január 2020: 

- zber podkladov k nedbalej dochádzke za mesiac december, 

- individuálna poradenská práca so žiakmi, ktorí sú nerozhodní alebo uvažujú 

o neprimeranej voľbe povolania a štúdia, 

- PROFORIENT – export zberu nových informácií do ŠVS Michalovce, 

- PROFORIENT – import anonymnej databázy pre simuláciu poradia, 

- konzultácie s triednymi učiteľmi 9. ročníka, 

- zasadnutie výchovnej komisie k 1. polroku 2019/2020, 

- kompletizovanie prihlášok žiakov na stredné školy (polročné známky), 

- doplnenie údajov do prihlášok na SŠ – účasť na súťažiach, 

- konzultácie s rodičmi končiacich žiakov, 
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- informácie pre žiakov a rodičov o zverejnených kritériách prijímacieho konania na 

školy s talentovou skúškou, 

- zisťovanie záujmu žiakov 5. ročníka o štúdium na 8-ročných gymnáziách. 

Február 2020: 

- zber podkladov k nedbalej dochádzke za mesiac január a súhrnne za 1. polrok pri 

počte neospravedlnených hodín vyššom ako 60 vrátane, 

- PROFORIENT – export informácií do ŠVS Michalovce – polročné známky, talentové 

školy, 8-ročné gymnáziá, 

- s príslušnými triednymi učiteľmi riešiť závažné porušovanie školského poriadku 

žiakmi, 

- v spolupráci s CPPPaP beseda pre žiakov 8. ročníka na tému Body Image,  

- spracovanie prihlášok na SŠ s talentovými skúškami, 

- odoslanie prihlášok žiakov na SŠ s talentovými skúškami, 

- príprava zápisných lístkov na stredné školy. 

Marec 2020: 

- zber podkladov k nedbalej dochádzke za mesiac február, 

- PROFORIENT - import anonymnej databázy pre simuláciu poradia, 

- aktualizácia zberu záujmov žiakov 9. ročníka o stredné školy, 

- talentové skúšky 15.03. – 30.04. 2020,  

- informácie pre žiakov a rodičov o zverejnených kritériách prijímacieho konania na 

netalentové odbory, 

- beseda o stredných školách a možnostiach uplatnenia sa na trhu práce pre žiakov 8.  

ročníka s pracovníkmi ÚPSVaR Prešov,  

- príprava žiakov 8. ročníka a žiakov končiacich PŠD v nižšom ročníku na 1. zber 

záujmu  o SŠ.  

Apríl 2020:    

- zber podkladov k nedbalej dochádzke za mesiac marec, 

- v spolupráci s PK MAT-INF-TECH exkurzia žiakov 9. ročníka do firmy ZTS 

Sabinov, a.s. v rámci predmetu technická výchova v spojení s prípravou na povolanie, 

- PROFORIENT – export informácií pre ŠVS Michalovce – stav podľa prihlášok na SŠ, 

- v reakcii na výsledky hodnotiacej pedagogickej rady v spolupráci s triednymi učiteľmi 

pomáhať riešiť vypuklé prípady porušovania školského poriadku, 

- PROFORIENT - import anonymnej databázy pre simuláciu poradia, 



Pozn.: Plán práce výchovného poradcu je otvorený, a preto je možné ho v priebehu školského 

roka aktuálne dopĺňať.  

- kompletizácia prihlášok žiakov končiacich školskú dochádzku na ZŠ vrátane žiakov 5. 

ročníka na 8-ročné gymnáziá a ich distribúcia na stredné školy, 

- evidencia prijatých žiakov na bilingválne gymnáziá a SŠ s talentovými skúškami, 

- analýza výsledkov záujmov žiakov o stredné školy. 

Máj 2020: 

- zber podkladov k nedbalej dochádzke za mesiac marec, 

- PROFORIENT - import anonymnej databázy pre simuláciu poradia, 

- 1. kolo prijímacích skúšok vrátane 8-ročných gymnázií – 11.05.2020 a 14.05.2020,   

- vyhodnotenie prijímacieho konania po 1. kole,  

- individuálne konzultácie s rodičmi neprijatých žiakov o voľných miestach na SŠ v 2. 

kole prijímacieho pokračovania,  

- PROFORIENT – príprava databázy žiakov končiacich PŠD v školskom roku 

2020/2021. 

Jún 2020: 

- zber podkladov k nedbalej dochádzke za mesiac máj, 

- zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným 

vzdelávacím programom, 

- 2. kolo prijímacích skúšok – 16.06.2020, 

- PROFORIENT – príprava databázy žiakov končiacich PŠD v školskom roku 

2019/2020, 

- PROFORIENT – export informácií pre ŠVS Michalovce o predbežnom záujme žiakov 

8. ročníka o štúdium na SŠ, 

- PROFORIENT - doplnenie kódu prijatia pre prijatých žiakov, 

- celkové vyhodnotenie prijímacieho konania žiakov za školský rok 2019/2020, 

- vypracovanie štatistických prehľadov o výsledkoch prijímacieho konania, 

- zber podkladov k nedbalej dochádzke za mesiac jún a súhrnne za 2. polrok/celý 

školský rok pri počte neospravedlnených hodín vyššom ako 60 vrátane, 

- záverečné zhodnotenie výchovného poradenstva za školský rok 2019/2020. 

 

Dátum: 11.9.2019       
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