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Plán výchovného poradenstva na školský rok 2019/20 

 
 Hlavnou úlohou výchovného poradcu je poskytovanie poradenských služieb v otázkach 

výchovného, vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov, čo zahŕňa tieto 

činnosti:  

• pomocou triednych učiteľov zabezpečiť užší kontakt s rodičmi pri riešení výchovných 

a vzdelávacích problémov žiakov, 

• spolupracovať  s triednymi učiteľmi s cieľom predchádzať vzniku problémov a včas 

podchytiť problémových žiakov,  

• podporovať rozvoj osobnosti žiaka, rozvíjať u žiakov schopnosť prevziať 

zodpovednosť za seba a svoj rozvoj, 

• venovať pozornosť výkonovým zlyhaniam žiakov, narušeniu študijnej motivácie, 

nedodržaniu psychohygienických zásad štúdia, adaptačným problémom pri vstupe na 

SŠ a špecifickým problémom nadaných žiakov, 

• poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom 

pri riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov,  

• osobitnú pozornosť venovať žiakom, ktorí majú sklony k záškoláctvu a prijímaním 

účinných preventívnych opatrení zamedziť jeho vzniku,  

• venovať pozornosť problémovým žiakom s poruchami správania, učenia a žiakom zo 

sociálne slabých rodín, 

• poskytovať informácie o štúdiu na vysokých školách a pri voľbe povolania, 

poradenstvo pri výbere ďalšieho štúdia - vysokoškolského, bakalárskeho a 

nadstavbového.  

 

Časový harmonogram činnosti. 

September: V tomto mesiaci budú realizované tieto činnosti: 

- aktualizácia informačného panela výchovného poradcu, 

- kompletizácia dokumentácie výchovného poradcu, 

- aktualizácia konzultačných hodín výchovného poradcu, 

- vypracovanie plánu výchovného poradu na školský rok 2019/20, 

- v spolupráci s triednymi učiteľmi sledovať sociálnu klímu v jednotlivých 

triedach, 

- monitoring žiakov s poruchami učenia sa, s talentovanými žiakmi 

a nadanými žiakmi, 

- zabezpečenie psychologického vyšetrenia novoprijatých žiakov  v CPPPaP 

Prešov, 



- spolupráca s ÚPSV a R  Prešov, 

 -  pracovná porada výchovných poradcov  organizovaná CPPPaP v Prešove. 

 

Október: V tomto mesiaci budú realizované: 

- pohovory so žiakmi prvého ročníka s cieľom oboznámenia s prácou 

výchovného poradcu, 

- zvýšená pozornosť bude venovaná novoprijatým žiakom a ich adaptácii na 

SŠ , 

- kompletizácia materiálov individuálne integrovaných žiakov v školskom 

roku 2019/20, 

-  spolupracovať s triednymi učiteľmi, pedagógmi a vedením školy pri 

vypracovaní individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov integrovaných 

žiakov, 

- zabezpečenie testovania profesijnej orientácie žiakov štvrtého ročníka  a 

oktávy  gymnázia 

- opätovné pedagogicko-psychologické vyšetrenie u študentov, ktorí nemajú 

aktuálne testovanie CPPPaP Prešov 

- realizácia triednických hodín pre žiakov končiacich tried oktávy a IV. A – 

informácia o možnosti štúdia na vysokých školách, postup pri 

zamestnávaní sa,  

- účasť na školení výchovných poradcov. 

 

November: V tomto mesiaci budú realizované: 

- individuálne a skupinové konzultácie pre žiakov, rodičov, 

- účasť na triednych aktívoch , 

- aktívne sa zapojiť do realizácie Dňa otvorených dverí, 

- propagácia štúdia na SSŠŠ ELBA a stretnutie s výchovnými poradcami 

vybraných základných škôl v prešovskom okrese, 

- priebežná aktualizácia informačných materiálov o štúdiu na vysokých 

školách pre žiakov 4. ročníka a žiakov oktávy. 

 

December: V tomto mesiaci budú realizované: 

- besedy s CPPP a ÚPSV a R Prešov podľa ponuky, 

- podľa potreby zabezpečiť screeningové vyšetrenia na CPPP, 



- individuálne a skupinové konzultácie so študentmi a rodičmi. 

 

Január: V tomto mesiaci budú realizované: 

- priebežná účasť na školení výchovných poradcov, 

- analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roka 

2019/20, 

- priebežná propagácia školy na základných školách, 

- organizačné zabezpečenie prezentácie vysokých škôl pre študentov štvrtého 

ročníka a oktávy gymnázia, 

- podľa potreby realizácia individuálnych a skupinových konzultácií 

týkajúcich sa štúdia na vysokých školách. 

 

Február: V tomto mesiaci podľa plánu budú realizované: 

- konzultácie s rodičmi neprospievajúcich žiakov v spolupráci s triednymi 

učiteľmi, 

- konzultácie študentom štvrtého ročníka pri výbere vysokých škôl, 

- poskytovať informácie pri vypĺňaní prihlášok na vysoké školy, 

- kompletizácia dokumentácie v spolupráci s triednymi učiteľmi pre 

integrovaných žiakov.  

 

Marec: V tomto mesiaci budú realizované: 

- priebežná účasť na vzdelávacích programoch pre výchovných poradcov, 

- testovanie žiakov metódou dotazníkov o správnom učení sa a metódach 

učenia sa 

- konzultácie študentom štvrtého ročníka a oktávy pri výbere vysokých škôl. 

 

Apríl:  V tomto mesiaci budú  realizované: 

- prieskum zapojenia nadaných a talentovaných žiakov do krúžkov 

a športových aktivít, 

- realizácia metodického združenia triednych učiteľov, 

- aktualizácia informácií týkajúcich sa výchovného poradenstva. 

 

Máj:  V tomto mesiaci budú realizované: 

- poradenské besedy a aktivity, 



- sledovanie prichádzajúcich prihlášok a porovnanie s priebežným 

prieskumom, 

- podľa potreby realizácia individuálnych a skupinových konzultácií. 

 

Jún:  V tomto mesiaci budú realizované: 

- kompletizácia dokumentácie výchovného poradenstva, 

- vyhodnotenie výsledkov práce s problémovými žiakmi a integrovanými 

žiakmi na škole, 

- zhodnotenie práce výchovného poradcu a vypracovanie hodnotiacej správy 

za školský rok 2019/20 

 

 

Vypracovala: Ing. Valéria Jurčová, výchovný poradca 

V Prešove, 4. septembra  2019 


