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                       PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCU na školský rok 2019 / 2020 
 

 
Hlavný cieľ výchovného poradenstva: Poskytovanie poradenských služieb v otázkach výchovného, 
vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov. 
 
Plán práce výchovného poradcu obsahuje trvalé a termínované úlohy. 
 
Trvalé úlohy: 
• zabezpečovať poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania formou informačnou, koordinačnou,  
   koncepčno-plánovacou, odborno-metodickou, diagnostickou a prieskumno-vyhodnocovacou, 
• podieľať sa na optimalizácii a humanizácii výchovno-vzdelávacieho procesu uplatňovaním intervenčných  
   stratégií (napr. prednášky, besedy, výcvikové programy...), 
• aplikácia humanistických princípov do výchovno-vzdelávacieho procesu a medziľudských vzťahov v škole, 
• dbať o odborný rast, vzdelávanie a sebavzdelávanie, účasť na poradách, seminároch, spolupracovať  
   s poradenskými zariadeniami a výchovnými poradcami ostatných škôl, systematicky zvyšovať úroveň  
   poznatkov v oblasti výchovného poradenstva, 
• spolupracovať s vedením školy, triednymi učiteľmi, rôznymi inštitúciami, ZŠ, SŠ, lekármi, predstaviteľmi  
   vysokých škôl, Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Partizánskom, Mestským úradom v Partizánskom, 
• spolupracovať so žiackou školskou radou, 
• viesť dokumentáciu výchovného poradcu, poskytovať informácie o možnostiach využívania služieb  
   ponúkaných poradenskými zariadeniami, 
• pravidelne aktualizovať nástenku výchov. poradenstva, šíriť informácie z oblasti výchov. poradenstva  
   i prostredníctvom webovej stránky školy, podieľať sa na propagácii školy,  
• podieľať sa na príprave Prezentačného večera a Burzy stredných škôl okresu Partizánske, výchovných akcií  
   v škole, organizácii besied, prezentácii jednotlivých fakúlt vysokých škôl,  
• doplňovať kabinet výchovného poradcu literatúrou, časopismi, aktuálnymi informáciami v oblasti  
   metodickej a informačnej o možnostiach štúdia na VŠ a nadstavbovom štúdiu,  
 
• vo vzťahu k žiakom:  
   - podieľať sa na utváraní všestranne rozvinutej osobnosti žiakov v procese výchovy a vzdelávania,    
   - zabezpečovať osvetovo-preventívne aktivity, zabezpečovať besedy na rôzne témy (podľa aktuálnej    
      potreby), 
   - uskutočňovať dlhodobejšie pozorovanie žiakov, vykonávať priebežnú diagnostiku,  
   - vo všetkých ročníkoch sa zameriavať na žiakov s problémami v učení, správaní, koordinovať pomoc  
      žiakom, 
   - realizovať individuálne a skupinové konzultácie so žiakmi a ich rodičmi, navrhovať opatrenia, 
   - osobitnú pozornosť venovať prevencii šikanovania a iných sociálno-patologických javoch, spolupracovať  
     s koordinátorom prevencie, 
   - osobitnú pozornosť venovať žiakom 1.ročníka, predovšetkým otázkam učenia, adaptácie, zabezpečiť  
     realizáciu Adaptačného programu pre žiakov 1.roč. osemročného a štvorročného gymnázia, 
   - v 1.-4.roč. osemročného gymnázia (1.D - 4.D) pomáhať žiakom pri osvojovaní si spôsobov efektívneho  
     učenia, podieľať sa na všestrannom rozvoji osobnosti žiakov a v spolupráci s triednymi učiteľmi venovať sa   
     prevencii a riešeniu problémov, dbať na budovanie dobrých kolektívnych vzťahov, empatického  
     a asertívneho správania, 
   - v 2. a 3.roč. / 4G, 6. D, 7. D pomáhať žiakom pri výbere nepovinných a voliteľných predmetov v súvislosti  
     s výberom ďalšieho štúdia, podľa záujmu zabezpečiť diagnostiku žiakov v oblasti profesijnej orientácie, 
   - v 3. a 4.roč. / 4G, 6. D, 7. D pomáhať žiakom pri výbere štúdia po maturite, pri výbere VŠ, viesť evidenciu  



     žiakov končiaceho ročníka, spracovať prehľady o záujme maturantov o štúdium na VŠ a úspešnosti ich  
     prijatia, 
   - viesť evidenciu nadaných a talentovaných žiakov, žiakov s problémami v učení, správaní, šk. dochádzke,  
     žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
   - zvýšenú pozornosť a starostlivosť venovať žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, viesť  
     ich evidenciu, sledovať platnosť odborných správ (zo psychologických a špeciálno-pedagogických  
     vyšetrení), 
   - podieľať sa na vypracovaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov žiakov so špeciálnymi  
     výchovno-vzdelávacími potrebami, spolupracovať so špeciálnym pedagógom a psychológom, 
   - zabezpečovať, aby bol dodržaný individuálny prístup ku každému žiakovi, aby neboli porušované jeho  
     morálne a etické práva a slobody,  
   - v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa monitorovať správanie detí a ich zmeny, v prípade oprávneného  
     podozrenia na porušovanie ich zdravého osobného vývinu zabezpečiť ich ochranu, 
    
• vo vzťahu k učiteľom:  
   - poskytovať metodickú pomoc učiteľom v otázkach výchovného a kariérneho poradenstva, 
   - spolupracovať s triednymi učiteľmi pri zabezpečení systematickej starostlivosti o problémových žiakov,  
     podchytiť a sledovať zaostávajúcich a neprospievajúcich žiakov, pomôcť im riešiť problémové situácie, 
   - získavať spätnú väzbu od triednych učiteľov o aktuálnych požiadavkách a potrebách žiakov v oblasti  
     výchovného a kariérneho poradenstva, 
   - spolupracovať s triednymi učiteľmi a venovať sa prevencii a riešeniu problémov, koordinovať preventívne  
     a výchovné postupy, 
    
• vo vzťahu k rodičom:  
   - poskytovať metodickú pomoc rodičom v otázkach výchovného a kariérneho poradenstva, 
   - v prípade potreby sprostredkovať odbornú poradenskú pomoc, 
   - dbať, aby sa rodičia včas dozvedeli o problémoch svojho dieťaťa. 

 

Výchovný poradca bude vo svojej práci využívať najmä tieto metódy: poradenský rozhovor, konzultácie, 
pozorovanie, depistážne dotazníky, ankety, rozbor produktov činnosti a prospechu žiakov, skupinové i 
individuálne formy práce.  

 
Termínované úlohy: 
 
September: 
 1. Vypracovať plán práce výchovného poradcu a predložiť ho na schválenie riaditeľovi školy. 
 2. Pripraviť podmienky pre prácu výchovného poradcu – určiť konzultačné hodiny, skoordinovať prácu VP  
     s CPPPaP (psychológmi, špeciálnymi pedagógmi), triednymi učiteľmi, koordinátorom prevencie. 
 3. Urobiť nástenku s aktuálnymi informáciami. 
 4. Informovať o činnosti výchovného poradcu a konzultačných hodinách prostredníctvom internetovej   
     stránky školy a elektronickej žiackej knižky (EŽK). 
 5. Naďalej monitorovať schránku dôvery pre žiakov pri kabinete VP, týmto spôsobom ponúknuť žiakom  
     možnosť zdôveriť sa so svojimi problémami, ťažkosťami, príp. požiadavkami a podnetmi pre skvalitnenie  
     práce výchovného poradcu. 
 6. Vypracovať prehľad o prijatí maturantov na VŠ a pomaturitné štúdium, o výsledkoch informovať  
     prostredníctvom internetovej stránky školy a nástenky výchovného poradenstva. 
 7. Evidencia a vedenie dokumentácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
 8. Vypracovanie individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so ŠVVP, spolupráca so  
     špeciálnym pedagógom, psychológom, triednymi učiteľmi, rodičmi. 



  9. Predložiť vypracované individuálne výchovno-vzdelávacie programy pre žiakov so ŠVVP na schválenie  
       a prerokovať ich v pedagogickej rade / integračnej komisii za účasti zainteresovaných odborníkov  
       z CPPPaP a CŠPP Partizánske. 
10. Organizačne a odborne zabezpečiť realizáciu Adaptačného programu pre žiakov 1.D a uľahčiť im tak  
       adaptáciu na nové prostredie, spoznať spolužiakov a osvojiť si spôsoby efektívneho učenia zábavnou,  
       hravou formou. 
11. V spolupráci s triednymi učiteľmi zrealizovať Adaptačný program pre študentov 1.A, 1.B v rekreačnom  
       zariadení  v Hornej Vsi s cieľom pomôcť študentom pri adaptácii v novom kolektíve a osvojiť si správne  
       učebné návyky. 
12. Pomáhať žiakom 1.roč. pri adaptácii na nové prostredie a pomoc pri riešení problémov. 
13. Zistiť záujem žiakov maturitného ročníka o možnosti zúčastniť sa veľtrhu pomaturitného štúdia Akadémia  
      a VAPAC v Bratislave / Nitre a organizačne zabezpečiť návštevu podujatia.  
 
 

Október: 
  1. Zvýšenú pozornosť naďalej venovať žiakom 1. roč. s dôrazom na adaptáciu a problémy v učení, stretnutia  
      VP so žiakmi v rámci triednických hodín. 
  2. Individuálne pohovory so žiakmi 1 roč., ktorí majú adaptačné ťažkosti. 
  3. Účasť na triednických hodinách 2. D, 3. D, 4. D /8G/ a rozhovor na témy „Ako sa správne učiť“ a „Naša  
      trieda“. 
  4. V prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať a zúčastniť sa veľtrhu pomaturitného štúdia  
       Akadémia a VAPAC v Bratislave / Nitre so žiakmi maturitného ročníka.   
  5. Zistiť záujem žiakov maturitného roč. o štúdium na VŠ a výsledky zverejniť na web stránke školy a na  
      nástenke.  
  6. V rámci individuálnych konzultácií poskytnúť pomoc ešte nerozhodnutým žiakom maturitných tried. 
  7. Poskytnúť všetky aktuálne materiály o VŠ a prípravných kurzoch na prijímacie pohovory na VŠ /nástenka,  
      web stránka, besedy/. 
  8. Zabezpečiť besedy s pracovníkmi VŠ a prezentácie VŠ pre žiakov 3. a 4. roč. /4G. 
  9. Aktualizovať informácie na internetovej stránke školy, EŽK a nástenke VP. 
 
 
November: 
  1. V 1. roč. /1. A, 1. B, 1. D/ zistiť prostredníctvom dotazníka prvé dojmy a skúsenosti žiakov z pobytu  
       v našej škole (v spolupráci s triednymi učiteľmi).  S výsledkami oboznámiť vedenie školy, triednych  
       učiteľov a pedagogický zbor. 
  2. Zabezpečiť psychologické poradenstvo a pomoc žiakom pri adaptačných problémoch, pri problémoch  
       v učení, správaní. 
  3. Zorganizovať besedy pre žiakov podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek žiakov a triednych učiteľov. 
  4. Pomoc a usmernenie žiakov maturitných tried pri vypisovaní prihlášok na VŠ umeleckého zamerania. 
  5. Pomoc žiakom pri výbere VŠ – besedy, individuálne konzultácie. 
  6. Podať žiakom informácie o konaní veľtrhu pomaturitného štúdia Gaudeamus v Brne. 
  7. Podieľať sa na príprave Burzy SŠ. 
  8. Štvrťročná klasifikácia – prerokovať problémy s triednymi učiteľmi, príp. rodičmi. 
  9. Pohovory s problémovými žiakmi /neprospievajúci, výchovné opatrenia/. V prípade potreby zabezpečiť  
       odbornú pomoc psychológa, príp. špeciálneho pedagóga.  
10. Aktualizovať informácie na internetovej stránke školy, EŽK a nástenke VP. 
 
 
December: 
   1. Podieľať sa na propagácii školy prostredníctvom Burzy stredných škôl a Dňa otvorených dverí. 
   2. Individuálne a skupinové konzultácie so žiakmi maturitných tried, príp. rodičmi, usmernenie pri vypĺňaní  
        prihlášok na VŠ a možnostiach pomaturitného štúdia. 



   3. Besedy s pedagogickými pracovníkmi fakúlt VŠ v SR. 
   4. Zabezpečiť testovanie žiakov 3.roč. /4G/, 7.D k profesijnej orientácii – spolupráca s CPPPaP.  
   5. Aktualizovať informácie na internetovej stránke školy, EŽK a nástenke VP. 
 
 
Január: 
   1. Účasť na triednických hodinách podľa požiadaviek triednych učiteľov. 
   2. Monitorovanie procesu adaptácie integrovaných žiakov, žiakov so ŠVVP. 
   3. Spracovanie prehľadu výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1.polrok šk. roka 2019 / 2020. 
   4. Polročná klasifikácia – prerokovať problémy s triednymi učiteľmi, príp. rodičmi. 
   5. Pohovory s problémovými žiakmi /neprospievajúci, výchovné opatrenia/. V prípade potreby zabezpečiť  
       odbornú pomoc psychológa, príp. špec. pedagóga.  
   6. Vyhodnotiť polročnú prácu na úseku výchovného poradenstva. 
   7. Naďalej zabezpečovať besedy s pracovníkmi VŠ. 
   8. Podať žiakom maturitného ročníka informácie o správnom vypĺňaní prihlášok na VŠ. 
   9. V spolupráci s koordinátorom prevencie naďalej venovať zvýšenú pozornosť prevencii šikanovania  
       a iných sociálno-patologických javov. 
10. Účasť na rodičovských združeniach v ZŠ (5. a 9. roč.), propagácia školy a informovanie o možnostiach   
       štúdia v našej škole v nasledujúcom šk. roku. 
11. Aktualizovať informácie na internetovej stránke školy, EŽK a nástenke VP. 
 
 
Február: 
   1. Naďalej zabezpečovať besedy s pracovníkmi VŠ. 
   2. Pomoc maturantom pri vypĺňaní prihlášok na VŠ. 
   3. Spracovanie prehľadu záujmu maturantov o štúdium na VŠ, evidencia podaných prihlášok. 
   4. Informovanie žiakov 2. roč. / 4G, 6. D o možnostiach štúdia v zahraničí. 
   5. Účasť na rodičovských združeniach v ZŠ (5. a 9. roč.), propagácia školy a informovanie o možnostiach  
        štúdia v našej škole v nasledujúcom šk. roku. 
   6. Účasť na triednických hodinách maturitných tried, rozhovor so žiakmi na tému „Ako zvládnuť maturitu.“ 
   7.  Aktualizovať informácie na internetovej stránke školy, EŽK a nástenke VP. 
    
    
Marec: 
    1. Registrovanie a evidencia talentovaných žiakov, ktorí sa zúčastňujú súťaží (SOČ, olympiády, športové 

súťaže...). 
    2. Zorganizovať besedu s pracovníkmi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Partizánskom o uplatnení sa 

po maturite, možnostiach štúdia a práce v zahraničí, riziká práce v zahraničí, ... 
    3. Pomoc žiakom 2. a 3. roč. /4G/, 6. D, 7. D pri výbere ďalšieho štúdia, prof. orientácii v súvislosti 

s výberom voliteľných predmetov – besedy o možnostiach štúdia. 
    4. Zabezpečenie besied s odborníkmi podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb žiakov a triednych učiteľov. 
    5. Aktualizovať informácie na internetovej stránke školy, EŽK a nástenke VP. 
 
 
Apríl: 
    1. Poradenská činnosť pre žiakov 2. a 3. roč. /4G/, 6. D, 7. D v súvislosti s racionálnym výberom voliteľných 

predmetov. 
    2. Trištvrťročná klasifikácia – prerokovať problémy s triednymi učiteľmi, príp. rodičmi. 
    3. Pohovory s problémovými žiakmi /neprospievajúci, výchovné opatrenia/. V prípade potreby zabezpečiť  
         odbornú pomoc psychológa, príp. špec. pedagóga.  
    4. Zabezpečenie besied s odborníkmi podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb žiakov a triednych učiteľov. 
    5. Aktualizovať informácie na internetovej stránke školy, EŽK a nástenke VP. 



Máj: 
    1. Naďalej venovať pozornosť žiakom s rôznymi ťažkosťami a problémami. 
    2. Vypracovať prehľad o odoslaných prihláškach na VŠ. Výsledky zverejniť na internete.  
    3. Zabezpečenie besied s odborníkmi podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb žiakov a triednych učiteľov. 
    4. Aktualizovať informácie na internetovej stránke školy, EŽK a nástenke VP. 
 
 
 
Jún: 
    1. V spolupráci s CPPPaP a triednymi učiteľmi prehodnotiť individuálne výchovno-vzdelávacie programy 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
    2. Spracovanie prehľadu výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2.polrok šk. r. 2019/2020. 
    3. Vypracovanie depistážneho listu pre CPPPaP Partizánske. 
    4. Vypracovať záverečnú správu o práci výchovného poradcu v šk. r. 2019/2020.   
    5. Objednať vytlačenie študijných preukazov na nasledujúci školský rok. 
    6. Kompletizácia dokumentácie výchovného poradcu.  
 
 
 
 
 
Plán práce výchovného poradcu je otvorený a v priebehu školského roka sa bude operatívne dopĺňať podľa 
potreby a vzniknutej situácie. 
 
 
 
 
 
 
Partizánske, 1. september 2019                                                                     .......................................................... 
                                                                                                                                      PaedDr. Natália Peciarová  
                                                                                                                                           výchovná poradkyňa 
 
 
 
 
 
Schválené riaditeľom školy dňa: 13. 09. 2019                                    ..........................................................        
                                                                                                                                        Mgr. František Štetiar 
                                                                                                                                                  riaditeľ školy 
 


