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 Plán práce výchovného poradcu 
 školský  rok 2017/18 

 
Plán práce výchovného poradcu je vypracovaný na základe plánu práce školy na školský rok 2017/18 i 
Pedagogicko-organizačných pokynov na tento školský rok. Základným podkladovým dokumentom 
plánu je zákon NR SR č. 245/2008 (školský zákon) a vyhláška MŠ SR o základnej škole (č. 320/2008). 
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. 
 
Úlohy výchovného poradcu: 
 

 poskytovanie individuálnej poradenskej, konzultačnej a metodickej pomoci pre žiakov 9., 8. a 5. 
ročníkov a rodičov o možnostiach štúdia na stredných školách 

 uskutočniť spoločné stretnutie rodičov žiakov 9. ročníka 
 vedenie evidencie žiakov končiacich v danom školskom roku dochádzku na základnej škole – 

pravidelne dopĺňať program Proforient 
 sledovať harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na 

denné štúdium stredných škôl pre daný školský rok.  
 Pripraviť testovanie žiakov 5. ročníkov (Testovanie 5 - 2017) 
 žiakom deviatych ročníkov dať do pozornosti dôležitosť Celoslovenského testovania deviatakov 

(TESTOVANIE 9-2018), ktorého výsledky sú jedným z dôležitých faktorov pre prijatie na stredné 
školy 

 v spolupráci s vyučujúcimi a s vedením školy organizačne zabezpečiť celoštátne Testovanie 9-
2017 

 umožniť výchovným poradcom a pracovníkom firiem informovať žiakov o možnostiach štúdia na 
danej škole i o možnostiach duálneho vzdelávania 

 zabezpečovať materiály a  pomôcky pre informačnú a poradenskú prácu k profesijnej orientácii, 
informačná nástenka 

 v spolupráci so CPPPaP testovať žiakov 9. ročníka k voľbe povolania a pomáhať im zorientovať sa 
vo svojich schopnostiach v súlade s možnosťami správnej voľby povolania 

 spracovať a odoslať prihlášky žiakov 9., 8., a 5. ročníkov na stredné školy a osemročné gymnáziá 
 spracovať a  odovzdať prehľad o  rozmiestňovaní žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku. 
 na pracovných poradách zaraďovať pravidelné informácie o rozmiestnení žiakov končiacich 

povinnú školskú dochádzku. 
 

 v spolupráci s vedením školy, triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi vytvárať podmienky pre 
vzdelávanie žiakov so ŠVVP s dôrazom na začlenených žiakov 

 pri vypracúvaní Individuálneho vzdelávacieho programu žiaka so zdravotným znevýhodnením  
spolupracovať s poradenským zariadením, a so školským špeciálnym pedagógom 

 spolupracovať s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, účasť na 
stretnutiach výchovných poradcov 
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 spolupráca so špeciálnym pedagógom – pri vedení evidencie žiakov so zdravotným 
znevýhodnením i začlenených žiakov 

 práca vo výchovnej komisii pri riešení výchovných problémov žiakov 
 uskutočňovať opatrenia na zamedzenie a eliminovanie šikanovania zo strany spolužiakov. V 

prípade podozrenia spolupracovať s rodičmi žiakov a s orgánmi činnými v trestnom konaní. 
 Spolupracovať s koordinátorom prevencie drogových závislostí a podieľať sa na plnení úloh školy 

pri prevencii nežiadúceho správania sa žiakov 
 
 

HARMONOGRAM ÚLOH 
na školský rok 2017/2018 

 
Mesiac Obsah 

September 1. vypracovať plán práce 
2. doplniť evidenciu žiakov, ktorí končia základnú školu  
3. vypracovanie zoznamu žiakov, ktorí končia povinnú školskú dochádzku v 

nižšom ako 9.ročníku  
4. Proforient – prechod na nový školský rok 
5. oboznámenie žiakov 8. a 9. ročníka o možnostiach štúdia 
6. pripraviť a priebežne aktualizovať nástenku s propagačným materiálom 
7. na prvých triednych aktívoch  RZ oboznámiť  rodičov o možnostiach štúdia na 

SŠ a s úradnými hodinami výchovného poradcu 
8. aktualizovať evidenciu a skontrolovať vypracované IVV programy pre 

začlenených žiakov 
9. spolupráca so školským špeciálnym pedagógom 
10. v spolupráci s vyučujúcimi matematiky a slovenského jazyka zabezpečiť 

prípravu žiakov 9. ročníka na testovanie  
11. Príprava informácií VP na školskú internetovú stránku.  

 
Október 1. práca s problémovými žiakmi, ich evidencia a pozorovanie, priebežné 

pohovory 
2. priebežná spolupráca počas celého školského roka so školským špeciálnym 

pedagógom 
3. nové i opätovné návrhy na vyšetrenia –  CPPPaP 
4. pracovné stretnutie vých. poradcov  

 
November 1. na PR  informovať o predbežnom  záujme žiakov 8.a 9. r. o štúdiu na SŠ 

2. informovať žiakov o možnosti účasti na Dni otvorených dverí na SŠ 
3. spolupráca s náborovými pracovníkmi, s PPP, CVAPP 
4. umožniť priebežne počas roka vstup do tried pre pracovníkov z firiem, ktoré 

poskytujú duálne vzdelávanie 
5. testovanie 5-2017 
6. na MZ i PR informovať o žiakoch, ktorí majú výchovno - vzdel. problémy 
7. zabezpečiť zber podkladovpre T9-2018 

 
December 1. individuálne  pohovory so žiakmi 

2. RZ pre rodičov žiakov 9.roč. – informácie o študijných odboroch a termínoch 
podávania prihlášok a iných info 

3. Spolupráca s učiteľmi pri príprave žiakov na SOŠ s talentovými odbormi 
4. Zistiť záujem žiakov 8. ročníka o bilingválne štúdium  

 



Január 1. doplnenie prihlášok - polročná klasifikácia 
2. spolupráca s tr. uč. 1.roč., PPP, probl. ž. 1. roč. 
3. na PR priebežné  informácie o rozmiestňovaní  žiakov 
4. záujem o štúdium na 8.roč.gymnáziách 

 
Február 1. zasielanie prihlášok na školy, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností 

– do 28.2.2018 
2. spracovanie prihlášok  na reálne gymnáziá – talentové (do 24.2.2018) 
3. individuálne konzultácie v čase úradných hodín i podľa dohovoru s rodičmi 

žiakov 
 

Marec 1. talentové prijímacie skúšky(25.3. – 15.4.2018) 
2. priebežné vyšetrenia žiakov so ŠVVP 
3. príprava testovania žiakov, testy so SJL a M 
4. testovanie T9-2017 (21.3.2018) 

 
Apríl 1. odoslanie prihlášok na SŠ a osemročné gymnáziá  (do 20.4.2018) 

2. práca s problémovými žiakmi 
3. informácie o žiakoch s poruchami učenia na MZ a PR 
4. na PR informácia o umiestnení žiakov – talent. odbory 
5. Náhradné testovanie (5.4.2018) 

 
Máj 1. Prijímacie pohovory SŠ a osemročné gymnáziá ( 14.5., 17.5. 2018) 

2. výsledky prijímacích pohovorov – 1. kolo 
3. návrhy do ŠpZŠ 
4. zistiť predbežný záujem žiakov 8. roč. o štúdium na SŠ 
5. doplniť kód prijatia v programe Proforient pre prijatých žiakov 

 
Jún 1. 2.kolo prijímacích pohovorov 

2. pripraviť databázu žiakov do predbežného záujmu v programe Proforient 
3. na PR – informácie o konečnom  umiestnení žiakov 
4. zaslať  do SVS export info – predbežný záujem 8. ročník 
5. vyhodnotenie práce vých. poradcu  na hodnotiacej pedagogickej rade 

 
 
 
 
V Pezinku, 31. augusta 2017    vypracovala: A. Rajnerová, výchovný poradca 
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