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PLÁN  PRÁCE  VÝCHOVNÉHO  PORADCU 

 

 Základným obsahom výchovného poradenstva je formovanie osobnosti, nadobudnutie 

stabilného pocitu vlastnej identity, ujasňovanie si životných cieľov a hodnôt, uplatnenie sa 

v spoločnosti dospelých.  

Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon), pedagogicko-organizačné 

pokyny MŠ SR pre školský rok 2018/2019, vyhláška MŠ SR č. 325/ 2008 Z. z. o školských 

zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie metodické usmernenie č. 7/2006-R. Plán 

práce VP vychádza aj z Plánu práce školy na školský rok 2018/2019, ako aj z ponúk Centra 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Vranove nad Topľou. 

 

Hlavné ciele činnosti výchovného poradcu: 

 sprístupňovať všetkým žiakom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania,  

 poskytovať metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy, žiakom a 

ich zákonným zástupcom, 

 rozvíjať spoluprácu so základnými školami v regióne, 

 previazať spoluprácu výchovného poradcu strednej školy s výchovným poradcom zo 

základných škôl, 

 spolupracovať s CPPP vo Vranove nad Topľou, koordinátormi pre jednotlivé výchovy, 

triednymi učiteľmi, vyučujúcimi, vedením školy, zákonnými zástupcami a so žiackou 

školskou radou, 

 informovať žiakov, ich rodičov, príp. zák. zástupcov o činnosti preventívnych a iných 

odborných zariadení, o možnostiach využitia ich odborných služieb, 

 podieľať sa na skvalitňovaní a rozvíjaní pracovných vzťahov, dobrej klímy v triedach a na 

škole, 

 venovať osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou  

(delikvencia, šikanovanie, kriminalita,  podporovať u žiakov rozvoj sebaúcty a úcty 

k druhým prostredníctvom rozvíjania komunikácie, sebapoznania, sebaúcty 

a sebaovládania, ktoré pokladáme za jeden z predpokladov uplatňovania ľudských práv; 

realizácia aktivít, organizovanie besied, prieskumná činnosť), 
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 Plán práce je v tomto školskom roku vymedzený na tieto činnosti: 

poradenská  činnosť – poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie 

a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže, 

konzultačná činnosť -  zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným 

zástupcom pri riešení výchovných  a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií 

o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach vo výbere povolania, 

koordinačná činnosť – zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými 

odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti  a mládež a poskytovanie 

metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom. Sprostredkovanie previazanosti školy 

s výchovnými poradcami základných škôl, pri nábore žiakov základných škôl na stredné 

školy. 

 
Metódy práce výchovného poradcu 

 
 poradenský rozhovor, konzultácia, pozorovanie, dotazníky, ankety,  

 individuálne, skupinové a hromadné formy práce. 

 

Aktivity výchovného poradenstva podľa ročníkov: 

1. ročník 

 spoznávanie žiakov, pomoc pri adaptácii, 

 riešenie problémov, vyplývajúcich z prechodu na iný typ školy, 

 oboznámenie žiakov s náplňou práce výchovného poradcu, 

 príprava žiakov - možnosti ďalšieho štúdia, 

 zabezpečiť psychologické poradenstvo pre rodičov pri vzdelávacích ťažkostiach ich 

detí. 

 

2. ročník 

 zabezpečiť psychologické poradenstvo zamerané na pomoc pri optimalizácii 

osobnostného vývinu rozvíjaním osobnostných dispozícii zvládnuť úlohy v škole, 

 ujasňovanie si životných cieľov a hodnôt na základe sebahodnotenia a 

sebapoznávania, 

 poradenstvo pri aktuálnych krízových situáciách (konflikty so spolužiakmi, zmeny 

v rodine, rozvod , zmeny zdravotného stavu), 
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3.ročník 

 využívanie programov „Cesta k povolaniu“ , „Sprievodca svetom práce “, 

 individuálna i skupinová práca s nerozhodnými žiakmi z hľadiska profesijnej 

orientácie , 

 poradenstvo pre rodičov o možnostiach  nadstavbového štúdia, 

 poradenstvo pri riešení osobnostných problémov, problémov vo vzťahu žiak – žiak, 

žiak - učiteľ, dieťa – rodič. 

 

4. ročník 

 odborné poradenské aktivity pre žiakov i rodičov, 

 vypracovanie prehľadu o prijatí maturantov na vysoké školy, alebo nadstavbové 

štúdium, prípadne o ich uplatnení sa v pracovnom procese, 

 besedy o možnostiach využívania konzultácií na jednotlivých VŠ, poradenstvo pre o 

možnostiach   štúdia na vysokých školách, 

 

 

Vranov nad Topľou  25.09.2018 

 

                 ___________________ 

                     Mgr. Blažena Litvinová 

výchovná poradkyňa 

 

 

 

Plán práce je otvorený a v priebehu školského roka sa môže doplniť o ponúkané alebo 

žiadané akcie. Konzultačné hodiny pre žiakov, rodičov a pedagogických pracovníkov sú v 

utorok  (týždeň 1) od 10.40 – 11.35 hod. V prípade potreby kedykoľvek. (na základe dohody 

podľa časových možností žiakov, rodičov a učiteľov) 

 

 

Kontakt:  litvinova@post.sk 

mailto:litvinova@post.sk


 5 

 

ČASOVO - TEMATICKÝ  PLÁN  VÝCHOVNÉHO  PORADENSTVA 

 

SEPTEMBER: 

1. Vypracovať plán práce výchovného poradcu a predložiť na schválenie vedeniu školy. 

2. Pripraviť podmienky pre činnosť výchovného poradcu (aktualizácia webovej stránky, 

zabezpečenie diagnostických , metodických a informačných materiálov a pod.) 

3. Zaviesť predbežnú evidenciu záujmu žiakov o vysokoškolské štúdium. Uskutočniť 

predbežnú inštruktáž o postupe pri podávaní prihlášky na ďalšie štúdium. 

4. Aktualizácia nástenných novín výchovného poradenstva. 

 

OKTÓBER:. 

1. Sledovať adaptáciu študentov 1. ročníka  - konzultovať problémy spojené 

s prechodom  na strednú školu. 

2. Realizovať diagnostiku v rámci profesijnej orientácie v 3. roč.  

3. Začať s individuálnou i skupinovou poradenskou činnosťou. 

4. Aktualizácia nástenných novín výchovného poradenstva. 

5. Aktualizácia webovej stránky výchovného poradenstva. 

6. Príprava DOD 2018. 

NOVEMBER: 

1. Podieľať sa na prezentácii školy na ZŠ spolu s ostatnými vyučujúcimi pri nábore 

žiakov.  

2. Uskutočniť prieskum o šikanovaní a vydieraní medzi žiakmi prvého ročníka. 

3. Informovať žiakov končiacich ročníkov o možnostiach hľadania informácii o VŠ. 

4. Aktualizácia webovej stránky výchovného poradenstva. 

5. Aktualizácia nástenných novín výchovného poradenstva. 

DECEMBER: 

1. V spolupráci s triednymi učiteľmi a za pomoci PPP realizovať sociometrické sondy vo 

vytypovaných triedach za účelom zlepšenia vzťahov v triede. 

2. Uzavrieť a vyhodnotiť prieskum záujemcov o štúdium na VŠ. 

3. Poskytovať individuálne poradenstvo podľa povahy problémov a zabezpečovať 

potrebné psychologické služby. 

JANUÁR: 
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1. Vyhodnotiť činnosť na úseku výchovného poradenstva za 1. polrok školského roka. 

S vyhodnotením oboznámiť vedenie školy. 

2. Usmerňovať študentov pri vyplňovaní prihlášok na VŠ. Realizovať inštruktáž pre 

žiakov o vyplňovaní prihlášok na VŠ. 

3. Aktualizácia nástenných novín výchovného poradenstva a webovej stránky. 

4. Vypracovať správu o práci VP za prvý polrok školského roka.  

FEBRUÁR: 

1. Informovať rodičov žiakov deviatych ročníkov ZŠ v okrese Vranov nad Topľou 

i ďalších okresov Prešovského samosprávneho kraja o učebných a študijných 

odboroch otváraných na našej škole  v školskom roku 2019/2020. 

2. Aktívna práca so žiakmi končiacich ročníkov pri vypisovaní prihlášok na vysoké školy 

s termínom podania do konca februára 2019. 

MAREC:    

1. Monitorovať evidenciu talentovaných žiakov a žiakov, ktorí sa zúčastňujú súťaží, 

SOČ a  olympiád. 

2. Pripraviť psychologickú prípravu žiakov na záťažové situácie  - 4. roč.  

APRÍL: 

1. Zabezpečiť besedu s pracovníkmi Úradu práce vo Vranove nad Topľou pre žiakov 

tried končiacich ročníkov k prevencii nezamestnanosti.   

2. Uskutočniť predbežný prieskum záujmu o nadstavbové štúdium medzi žiakmi 3. 

ročníka.  

MÁJ: 

1. Realizácia dotazníka žiakmi všetkých tried na tému  Klíma školy, jeho vyhodnotenie 

a prijatie opatrení na základe výsledkov. 

JÚN: 

1. Vyhodnotiť činnosť na úseku výchovného poradenstva za uplynulý školský rok. 

 

 

 

 

Vranov nad Topľou  25.09.2018             _____________________ 

                              Mgr. Blažena Litvinová 

                                                                                                          výchovná poradkyňa 


