
Plán práce výchovného poradcu na školský rok 2022/2023 

Gymnázium Partizánske 

 

Plán práce výchovného poradcu vychádza z hlavných cieľov činnosti uvedených na stránke školy-  

http://www.gympe.sk/studium/vychovne-poradenstvo/cinnost-vychovneho-

poradcu.html?page_id=3437   

K uvedeným cieľom smeruje aj ich praktické naplnenie:  

Konzultácie:  

- príprava na štúdium na vysokej škole 

- kariérne poradenstvo 

- poradenstvo pre rodičov integrovaných  žiakov 

- poradenstvo súvisiace s výchovno- vzdelávacím procesom  

- prevencia sociálne- patologických javov 

Informácie: 

- prehľad o vysokých školách na Slovensku a v zahraničí 

- prehľad o integrovaných žiakoch 

- prehľad o umiestení  absolventov  

Podujatia: 

- Kariérny deň ( osemročné gymnázium) 

- webináre o možnostiach uplatnenia sa pre študentov gymnázia 

- besedy s pracovníkmi CPPPaP 

Propagácia: 

- aktualizovanie informácií na stránke školy 

- burzy stredných škôl 

- Deň otvorených dverí 

    

Plán práce je zostavený na základe trvalých a termínovaných úloh. 

Trvalé úlohy: 

- zabezpečiť a poskytovať poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania  

- spolupracovať so školským psychológom v oblastiach tvorby a organizácie preventívnych 

programov, v poskytovaní pomoci žiakom a ich rodičom v oblasti výchovy, vzdelávania ale aj 

v osobnom a profesijnom rozvoji 



- spolupracovať s vedením školy, triednymi učiteľmi, ZŠ a SŠ, lekármi, predstaviteľmi vysokých 

škôl a miestnej samosprávy, ÚPSVaR, s poradenskými zariadeniami, s organizáciami tretieho 

sektora,... 

- spolupracovať so žiackou školskou radou 

- viesť dokumentáciu, poskytovať informácie o poradenských zariadeniach (CPPPaP, CŠPP 

Partizánske) 

- podieľať sa na propagácii a šírení dobrého mena školy, aktualizovať nástenku a webovú 

stránku školy, šíriť informácie z oblasti výchovného a kariérneho poradenstva       

- vytvárať príležitosti na propagáciu školy aj v online priestore 

- podieľať sa na príprave a organizácii besied, prezentácií jednotlivých VŠ a ich fakúlt, 

sprostredkovávať informácie aj  o online aktivitách v tejto oblasti  

- podporovať rozvoj všestrannej osobnosti žiaka, rozvíjať u žiakov schopnosť prevzatia 

zodpovednosti za svoje činy, vytvárať príležitosti na sebapoznávanie žiaka   

- osobitnú pozornosť venovať prevencii a šírenia sociálno- patologických javov: záškoláctvo, 

šikana, závislosti,... 

- zaujímať sa a monitorovať žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími problémami, vytvárať 

im prostredie prijatia a akceptácie v duchu zásad inkluzívneho prístupu. Venovať pozornosť 

žiakom zo sociálne slabších rodín. V prípade potreby sprostredkovať rodinám žiakov odbornú 

pomoc.   

- realizovať individuálne a skupinové konzultácie so žiakmi a ich rodičmi 

- koordinovať pomoc žiakom, vo všetkých ročníkoch sa zameriavať na žiakov s problémami 

v učení/ správaní 

- osobitnú pozornosť venovať žiakom 1. ročníka, hlavne s ohľadom na adaptačný proces, pri 

osvojovaní si spôsobov efektívneho učenia 

- v závislosti od ročníkov pomáhať pri osvojovaní stratégií a spôsobov efektívneho učenia sa, 

spolupracovať s triednymi učiteľmi a školskou psychologičkou pri prevencii a šírení 

patologických javov a problémov, rozvíjať dobré vzájomné vzťahy v kolektívoch, pomáhať 

žiakom pri výbere nepovinných a voliteľných predmetov v súvislosti s výberom ďalšieho 

štúdia, zabezpečiť diagnostiku žiakov v oblasti profesijnej orientácie, pomáhať žiakom pri 

výbere vysokých škôl/ univerzít 

- viesť evidenciu nadaných a talentovaných žiakov, ale aj žiakov s problémami v učení, 

správaní, školskej dochádzke 

- zvýšenú pozornosť venovať integrovaným žiakom  

- vypracovávať individuálne výchovno- vzdelávacie plány žiakov s ŠVVP, spolupracovať s 

CPPPaP    

- poskytovať metodickú pomoc učiteľom v otázkach výchovného a kariérneho poradenstva 

- úzko spolupracovať s triednymi učiteľmi pri zabezpečení starostlivosti o problémových 

žiakov, nastaviť preventívne programy podľa situácii v triede 

- poskytovať metodickú pomoc rodičom v otázkach kariérneho a výchovného poradenstva, 

v prípade potreby sprostredkovať odbornú pomoc 

- systematicky budovať a podporovať dôveru rodičov ku škole 

 

 



Termínované úlohy: 

September: 

- vypracovať plán výchovného poradcu 

- informovať o činnosti výchovného poradcu, konzultačných hodinách prostredníctvom 

webovej stránky školy a portálu Edupage 

- vypracovať prehľad o prijatí maturantov na VŠ, informovať o zistených údajov 

prostredníctvom webovej stránky školy     

- evidencia a vedenie dokumentácie integrovaných žiakov 

- vypracovanie individuálnych výchovno- vzdelávacích programov pre žiakov so ŠVVP, 

spolupráca s CPPPaP, rodičmi, učiteľmi 

- prerokovať a  schváliť vypracované IVVP v pedagogickej rade 

- zabezpečiť a realizovať adaptačný program pre žiakov 1.D a 1.A  

- pomáhať žiakom prvých ročníkov pri adaptácii na nové prostredie 

- informovať žiakov končiaceho ročníka o možnostiach a príležitostiach organizovania  veľtrhov 

vysokých škôl  

- zúčastniť sa na stretnutia výchovných poradcov v CPPPaP Partizánske 

Október 

- zrealizovať pohovory s integrovanými žiakmi, prípadne ich rodičmi. Priebežne sledovať 

situáciu u týchto žiakov a dbať na dodržiavanie úľav uvedených v IVVP 

- spolupráca so školskou psychologičkou a triednymi učiteľmi pri príprave triednických hodín, 

prípadne priama intervencia 

- sprostredkovať informácie o veľtrhu vysokých škôl Gaudeamus  

- zorganizovať webinár pre študentov Gymnázia o možnostiach štúdia na vysokých školách 

(podľa dohody) 

- zúčastniť sa stretnutia VP v CPPPaP Partizánske 

- zúčastniť sa stretnutia žiackej školskej rady     

- podľa možnosti CPPPaP zrealizovať  prednášku pre pedagogických zamestnancov „V hlave 

dyskára“  

November 

- aktualizovať informácie o možnostiach štúdia na VŠ pre absolventov (platí priebežne) 

- konzultácie so žiakmi 4.ročníka o možnostiach štúdia na VŠ    

- konzultačná a poradenská činnosť pre integrovaných žiakov a ich rodičov  

- zúčastniť sa stretnutia VP v CPPPaP Partizánske 

- v spolupráci so školskou  psychologičkou zrealizovať stretnutia v treťom ročníku / siedmy 

ročník osemročného štúdia o kariérovom poradenstve   

- sprostredkovať  študentom cez žiacku školskú radu príležitosti na rozvoj dobrovoľníctva  

- zorganizovať webinár pre študentov Gymnázia o možnostiach štúdia na vysokých školách 

(podľa dohody) 

-  v spolupráci so školskou psychologičkou zorganizovať Kariérny deň 1. 

December 



- pomoc pri príprave a realizácii Vianočného bazára 

- zúčastniť sa stretnutia VP v CPPPaP Partizánske 

- zúčastniť sa stretnutia žiackej školskej rady     

- zorganizovať webinár pre študentov Gymnázia o možnostiach štúdia na vysokých školách 

(podľa dohody) 

- konzultácie so žiakmi 4.ročníka o možnostiach štúdia na VŠ    

- konzultačná a poradenská činnosť pre integrovaných žiakov a ich rodičov  

Január 

- vyhodnotenie výchovno- vzdelávacích výsledkov za prvý polrok šk.r.2022/2023, prípadné 

konzultovanie výchovných opatrení 

-  zistiť stav adaptácie žiakov I.D a 1.A na nové prostredie 

-  zúčastniť sa stretnutia VP v CPPPaP Partizánske 

- konzultačná a poradenská činnosť so žiakmi maturitného ročníka 

- sprostredkovanie informácií o vysokých školách 

- testovanie k profesijnej orientácii (3.A, 3.B a VII.D)- pracovníci CPPPaP Partizánske 

- konzultácie a poradenstvo pre integrovaných žiakov a ich rodičov 

- v spolupráci so školskou psychologičkou zorganizovať webinár pre študentov o možnostiach 

štúdia na VŠ 

Február 

- vypracovať, zverejniť návod k vypĺňaniu prihlášky na VŠ- web, nástenka, triednické hodiny 

- pomoc pri správnom vyplnení prihlášky na VŠ 

- konzultácie a poradenstvo so žiakmi maturitného ročníka ohľadom možnosti štúdia na VŠ 

- v spolupráci so školskou psychologičkou zorganizovať webinár pre študentov o možnostiach 

štúdia na VŠ 

-  zúčastniť sa stretnutia VP v CPPPaP Partizánske 

- zúčastniť sa stretnutia žiackej školskej rady 

- prispieť k propagácii školy- RZ na ZŠ, Deň otvorených dverí     

Marec 

- zúčastniť sa stretnutia VP v CPPPaP Partizánske 

- v spolupráci so školskou psychologičkou zorganizovať webinár pre študentov o možnostiach 

štúdia na VŠ 

- v prípade potreby účasť na triednických hodinách v spolupráci s triednymi  učiteľmi 

- konzultácie s pracovníkmi CPPPaP ku testovaniu k profesijnej orientácii ( študenti 3.A, 3.B 

a VII.D) 

Apríl 

- zúčastniť sa stretnutia VP v CPPPaP Partizánske 

- zúčastniť sa stretnutia žiackej školskej rady     

- zorganizovať stretnutie s pracovníkmi ÚPSVa R na tému „Čo po skončení strednej školy?“ 

Praktické informácie pre študentov 



-  zrealizovať pohovory s integrovanými žiakmi, prípadne ich rodičmi. Priebežne sledovať 

situáciu u týchto žiakov a dbať na dodržiavanie úľav uvedených v IVVP 

Máj 

- v spolupráci so školskou psychologičkou zorganizovať Kariérny deň 2. 

- zúčastniť sa stretnutia VP v CPPPaP Partizánske 

- priebežné konzultácie so žiakmi školy 

Jún 

-  vyhodnotenie výchovno- vzdelávacích výsledkov za prvý polrok šk.r.2022/2023, prípadné 

konzultovanie výchovných opatrení 

- vyhodnotenie činnosti VP v školskom roku 2022/2023 

- hodnotiace správy integrovaných žiakov 

-  zúčastniť sa stretnutia VP v CPPPaP Partizánske, vypracovať depistážny list 

- zúčastniť sa stretnutia žiackej školskej rady     

- v spolupráci so školskou psychologičkou zhodnotiť uplynulý školský rok a vzájomnú 

spoluprácu  

   

 

V Partizánskom 9.9.2023   Mgr. Zuzana Galiovská- výchovná poradkyňa 

 

Schválil:      PhDr. Vladimír Marko- riaditeľ školy 

  


