
Hlavné ciele činnosti výchovného poradcu na školský
rok 2015 / 2016

Vyvíjať úsilie o spoluprácu so základnými školami v regióne ako: propagácia školy, nábor 
žiakov, informácie pre rodičov.

Sprístupňovať všetkým žiakom informácie a poradenskú službu v oblasti ďalšieho 
vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie – vykonávať kariérne poradenstvo. 

Venovať pozornosť práci s problémovými žiakmi vo forme pravidelných konzultácii s 
výchovným poradcom, s triednymi učiteľmi a so zákonnými zástupcami, v prípade potreby so
školskou psychologičkou.

Osobitnú pozornosť venovať žiakom s narušenými sociálnymi vzťahmi a sociálne 
znevýhodneným žiakom a pritom spolupracovať so zákonným zástupcom a triednym 
učiteľom.

Uskutočňovať diagnostiku a poradenstvo pre žiakov so ŠVVP, v spolupráci školskou 
psychologičkou.

Trvalé úlohy:

1. Vedenie dokumentácie výchovného poradcu. 

2. . Intenzívne pracovať na získavaní žiakov 9.ročníkov základných škôl, pre výber študijných

a učebných odborov našej školy , zapojiť do propagácie školy všetkých zamestnancov školy.

3. Uskutočňovať dlhodobejšie pozorovanie žiakov, spolupracovať s triednymi učiteľmi, 

majstrami OV a so psychologičkou školy ako aj s vedením školy.

4. Pri vzdelávaní integrovaných žiakov so ŠVVP dôsledne postupovať podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu, dôsledne spolupracovať s PPP v Šali a Galante v spolupráci so 

školskou psychologičkou školy

5. . Účasť na poradách výchovných poradcov poriadených psychologickou poradňou za 

účelom získavania odborných a metodických informácií.

6. Účasť na školeniach s cieľom zvyšovania odbornej znalostí a kompetencií. 

7. Priebežná práca so študentmi s problémovým správaním, narušených vzťahov medzi 

študentmi navzájom alebo medzi študentmi a pedagógmi.

8. Zameranie sa na problémy, ktoré sú v danom období obzvlášť aktuálne napr. adaptácia 

žiakov 1. ročníka, záškoláctvo atď.

9. Poradenská služba študentom, pedagogickým pracovníkom, zákonným zástupcom 



študentov vo veciach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie formou individuálnych 

alebo skupinových konzultácií.

10. Udržiavanie kontaktov s inštitúciami, organizáciami, ktoré môžu byť nápomocné pri 

riešení problémov, .ktoré sú v pôsobnosti výchovného poradcu (úrad práce, mestský úrad, 

základné školy, polícia, KPPP Trnava , Zväz zamestnávateľov v regióne a pod.).

11. Poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, ale aj ich zákonným zástupcom

12. Účasť na poradách venovaným integrácii, sledovanie integrovaných žiakov v spolupráci 

so školskou psychologičkou. 

13. Cyklické vzdelávania sa.                                                                                          

14.Podieľať sa Dňa otvorených dverí ako aj na všetkých výchovných akcií na škole.

15. Zúčastňovať sa akcií venovaných problematike predchádzania všetkým formám 

diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie

16. Aktualizovať nástenné noviny.

17. Spolupracovať so psychológmi a metodikmi KPPP, zabezpečenie besied a rozhovorov 

podľa záujmu žiakov.

18. Metodická pomoc pri výbere vysokej školy, vypĺňaní prihlášok na vysoké školy a ich 

kontrola.

19. Štúdium dostupnej pedagogickej a psychologickej literatúry. 

V Galante dňa 27.8. 2015                                 

                                                                             Mgr. Irena Babulíková V.P.

Plán práce VP je otvorený a v priebehu školského roka sa môže dopĺňať o ponúkané resp. žiadané akcie.



ROČNÝ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCU PO MESIACOCH, Z
HĽADISKA KARIÉROVEJ VÝCHOVY

September

 konzultácia s vedením školy o návrhu plánu práce
 prejednanie návrhu plánu práce VP/KP so školskou psychologičkou

 vypracovanie plánu práce výchovného poradcu 

 ústna informácia o začlenených žiakoch na prvej porade začiatkom školského roka

 informácia pre pedagogický zbor ohľadom kariérneho poradenstva, odovzdávanie 
poznatkov zo školenia VP/KP z Piešťan 

 výzva pre kolegov z pedagogického zboru o spoluprácu ohľadom kariérneho 
poradenstva pre všetkých žiakov školy a výzva k propagácii školy na verejnosti 
ohľadom sprístupňovania informácií pre širokú verejnosť

 príprava plánu výjazdov na ZŠ v rámci náborov žiakov na našu SOŠOaS Galanta

 stanovenie rozvrhu práce výchovného a kariérneho poradenstva pre našich žiakov

 vyhotovenie informačnej nástenky VP/KP

 vyhotovenie webových informácií na stránkach našej školy s ohľadom na VP/KP

Október

 uskutočniť návštevy ZŠ, nábory žiakov na základných školách v okrese Galanta a 
Šaľa, každý štvrtok v mesiaci, kariérne poradenstvo pre žiakov navštívených škôl

 konzultácie s rodičmi, problémovými žiakmi a triednymi učiteľmi popr. majstrami OV

 konzultácie s rodičmi, podľa záujmu o kariérne poradenstvo

 spolupráca s Radou rodičov pri príprave plenárnej schôdze 

 konzultácia s vedením pedagogicko-psychologickej poradne o žiakoch so ŠVVP, ktorí
navštevujú CPPPaP a dodatočná tvorba IVP pre žiakov, ktorých potvrdili poradenské 
centrá 

 zúčastniť sa stretnutie VP ZŠ a SŠ za účelom propagácie školy a uskutočniť osobné 
pohovory pre získanie informácií o žiakoch 1. ročníka, ktorí sú našimi študentmi

 organizovanie návštevy výstavy VAPAC, veľtrh Vysokých škôl v Bratislave, podľa 
záujmu študentov maturitných tried končiacich ročníkov na lepšiu orientáciu pri 
výbere študijného programu určitej vysokej školy

November



 spolupráca na organizovaní Technickej olympiády na našej škole pre žiakov ZŠ 
okresu Galanta, zisťovanie orientácie na povolania

 uskutočniť návštevy ZŠ, nábory žiakov na základných školách v okrese Galanta a 
Šaľa, každý štvrtok v mesiaci, kariérne poradenstvo pre žiakov navštívených škôl

 konzultácie s rodičmi, pohovory s problémovými žiakmi a triednymi učiteľmi popr. 
majstrami OV.

 konzultácie s rodičmi, podľa záujmu o kariérne poradenstvo 

 konzultácie so žiakmi končiacich ročníkov o možnostiach štúdia na VŠ s ohľadom na 
ich budúcu profesiu, vlohy a záujem

 pozvanie zástupcov VŠ ekonomickej na našu školu – podanie bližšej informácie 
študentom o vysokoškolskom štúdiu

 propagácia školy na Stretnutí rodičov ZŠ v Galante, podľa pozvánok

December

 pohovory so žiakmi s výchovnými problémami a so slabo prospievajúcimi žiakmi 

 konzultácie so žiakmi 4. ročníka o možnostiach štúdia na VŠ 

 uskutočniť návštevy ZŠ, nábory žiakov na základných školách v okrese Galanta a 
Šaľa, každý štvrtok v mesiaci, kariérne poradenstvo pre žiakov navštívených škôl

 propagácia školy i jednotlivých študijných i učebných odborov na Stretnutí rodičov ZŠ 
v okrese Galanta a Šaľa, podľa pozvánok

 spoluúčasť na organizovaní Dňa otvorených dverí našej školy

 aktualizácia informácií o možnostiach štúdia na VŠ na nástenke VP

 beseda so žiakmi IV. OP, IV.AN a V.HA na tému: Čo ďalej po maturite? Ako na 
vysokú školu? Ako si vybrať vhodné povolanie? Ako sa orientovať na trhu práce

Január

 uskutočniť návštevy ZŠ, nábory žiakov na základných školách v okrese Galanta a 
Šaľa, každý štvrtok v mesiaci, kariérne poradenstvo pre žiakov navštívených škôl

 propagácia školy i jednotlivých študijných i učebných odborov na Stretnutí rodičov ZŠ 
v okrese Galanta a Šaľa, podľa pozvánok

 vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok, prijatie opatrení, v 
prípade potreby konzultácie so žiakmi a ich rodičmi 

 zisťovanie stavu adaptácie žiakov 1. ročníka na nové prostredie 

 beseda so žiakmi IV. OP, IV.AN a V.HA na tému: Čo ďalej po maturite? Ako na 
vysokú školu? Ako si vybrať vhodné povolanie? Ako sa orientovať na trhu práce



 zisťovanie a zhodnotenie práce pedagogických pracovníkov s integrovanými žiakmi 

Február

o pomoc študentom štvrtého ročníka pri úvahách o ďalšom povolaní a voľbe VŠ
o poskytnutie individuálnych a skupinových profesijno-orientačných konzultácií 

pre štvrtákov 

o spracovanie vzoru vyplnenia prihlášky na štúdium na vysokej škole a tiež 
vzoru krátkeho životopisu 

o zabezpečenie správneho vyplnenia a podania prihlášok žiakov na ďalšie 
štúdium – na vysoké školy, poprípade na štúdium pomaturitné alebo 
nadstavbové 

o pohovory so žiakmi s výchovnými problémami a so slabo prospievajúcimi 
žiakmi 

o uskutočniť návštevy ZŠ, nábory žiakov na základných školách v okrese 
Galanta a Šaľa, každý štvrtok v mesiaci, kariérne poradenstvo pre žiakov 
navštívených škôl

o Spolupráca so školskou psychologičkou na zisťovaní a vyhodnocovaní práce 
pedagogických pracovníkov s integrovanými žiakmi

o podľa potreby aktualizovať nástenku s novými informáciami o voľbe povolaní 
a ďalšieho štúdia

Marec

o poradenská služba žiakom končiacich ročníkov zameraná na výber 
vysokoškolského štúdia – I. stupeň

o uskutočniť návštevy ZŠ, nábory žiakov na základných školách v okrese 
Galanta a Šaľa, každý štvrtok v mesiaci, kariérne poradenstvo pre žiakov 
navštívených škôl

o aktualizácia nástenky VP, dať návod končiacim študentom , ako postupovať 
pri hľadaní si zamestnania, s príkladom žiadosti o prijatie do zamestnania a s 
príkladom vyhotovenia životopisu 

o zabezpečenie správneho vyplnenia a podania prihlášok žiakov na ďalšie 
štúdium – na vysoké školy, poprípade na štúdium pomaturitné alebo 
nadstavbové 

o spolupráca s triednymi učiteľmi na zaistení vhodného výberu povolaní pre 
žiakov končiacich ročníkov

o pohovory so žiakmi s výchovnými problémami a so slabo prospievajúcimi 
žiakmi 



o zisťovanie záujmu žiakov prvých ročníkov v profesijnej orientácii pomocou 
testovania

Apríl

o účasť na rodičovských združeniach tried našej školy - aktivizácia rodičov na 
užšiu spoluprácu so školou , zviditeľnenie školy a robenie dobrého mena 
školy

o spolupráca s ÚPSVaR Galanta prednáška na tému :Prečo sa zamestnať? Ako
nájsť vhodného zamestnávateľa? Čo robiť keď prácu nedostanem?

o pohovory so žiakmi s výchovnými problémami a so slabo prospievajúcimi 
žiakmi a ich rodičmi a triednymi učiteľmi

o zasielanie hlásení na ÚPSVaR a obciam o záškoláctve žiakov, ktorí nesplnili 
povinnú školskú dohchádzku

o zisťovanie záujmu žiakov prvých ročníkov v profesijnej orientácii pomocou 
testovania

o organizovanie exkurzie Coneco v Bratislave

Máj

o práca v prijímacej komisii pre školský rok 2016/2017 
o konzultácie s problémovými žiakmi, prípadne ich rodičmi 

o vytvoriť návratky pre evidenciu uplatnenia absolventov školy na trhu práce 

o vyhodnotiť záujem štvrtákov o jednotlivé študijné odbory na rôznych fakultách 
rôznych VŠ 

o návštevy a zisťovanie hodnotenia našich žiakov od zamestnávateľských 
organizácií, kde vykonávali prax a odborný výcvik

o pohovory so slabo prospievajúcimi žiakmi 

o zasielanie hlásení na ÚPSVaR a obciam o záškoláctve žiakov, ktorí nesplnili 
povinnú školskú dohchádzku

Jún

 účasť na poradách predmetových komisií, overovanie ich práce pri usmerňovaní 
profesijnej orientácie ich žiakov

 vyhodnotenie prijatých opatrení v prípade problémových žiakov



 vyhodnotenie činnosti výchovného a kariérneho poradenstva za školský rok 
2015/2016

 zisťovanie záujmu žiakov 8. ročníkov ZŠ v profesijnej orientácii pomocou testovania

 pohovory so žiakmi s výchovnými problémami a so žiakmi slabo prospievajúcimi

 zasielanie hlásení na ÚPSVaR a obciam o záškoláctve žiakov, ktorí nesplnili povinnú 
školskú dohchádzku

 návštevy a zisťovanie hodnotenia našich žiakov od zamestnávateľských organizácií, 
kde vykonávali prax a odborný výcvik.


