
STREDNÁ  ODBORNÁ  ŠKOLA, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 

S P R Á V A 

o  činnosti  výchovného  poradcu  v školskom  roku  2017/2018 

 

 

Práca výchovnej poradkyne sa riadila plánom práce, ktorý bol vypracovaný a 

schválený riaditeľom školy na začiatku školského roka. Pre prácu výchovného poradcu 

boli podkladom Pedagogicko-organizačné pokyny Ministerstva školstva SR na školský rok 

2017/2018, Plán práce školy, vyhláška MŠ SR č. 43/1996 Z. z. o výchovnom poradenstve 

a o poradenských zariadeniach. Niektoré úlohy sa navzájom prelínajú s prácou 

koordinátora pre kariérovú výchovu. Do práce výchovného poradcu boli aktuálne zaradené 

aj nové poznatky a informácie, týkajúce sa školského vzdelávacieho programu. Popri 

riešení úloh v oblasti vzdelávania žiakov sa výchovné poradenstvo zameriavalo na 

koordináciu výchovných činností v oblasti rozvoja záujmov žiakov. Hlavným cieľom 

týchto činností vedúcich krúžkov, triednych učiteľov a koordinátorov je eliminácia vplyvu 

negatívnych spoločenských javov na rozvoj osobnosti žiakov. 

Počas celého školského roka som na nástenných novinách zverejňovala informácie 

o možnostiach ďalšieho štúdia na vysokých školách u nás ako aj v zahraničí, 

o možnostiach pomaturitného štúdia,  aj o nadstavbovom štúdiu. Formou inštruktáží  som 

poskytla informácie  o postupe pri podávaní prihlášok na VŠ, na nadstavbové štúdium,  

o termínoch podávania prihlášok a ich vyplňovaní. V osobných pohovoroch 

s problémovými žiakmi  v spolupráci so zástupkyňou školy teoretického vyučovania, s 

 triednymi učiteľmi sme sa snažili vysvetliť potrebu a význam psychologickej pomoci. 

Spolupráca s triednymi učiteľmi znamenala zmeny k lepšiemu v správaní sa žiakov. 

Navštívila som základné školy vranovského regiónu ako aj rodičovské združenia 

končiacich ročníkov, aby som informovala o možnostiach štúdia na našej škole. Pracovala 

som ako členka prijímacej komisie pri prijímacích skúškach. 

Zaviedli sme predbežnú evidenciu problémových žiakov. V spolupráci s Úradom 

práce sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou ako aj s triednymi učiteľmi 

končiacich ročníkov v minulom školskom roku sme  vypracovali prehľad o celkovom 

počte absolventov školy za školský rok 2016/2017.  

 



Priebežne aktualizujeme údaje o výchovnom poradenstve na našej webovej stránke 

školy a nástenkách v jednotlivých budovách. 

 Napriek spoločnej snahe všetkých výchovných pracovníkov sa nepodarilo vyriešiť 

problém vysokej ospravedlnenej a neospravedlnenej absencie. Tento jav sa vyskytuje  

v každej triede, a preto by bolo vhodné nad týmto problém pouvažovať a vo svojich 

plánoch (plán triedneho učiteľa, plán VP, plán práce školy) navrhnúť spôsoby riešenia, 

prípadne žiakov vhodne motivovať. 

 Po vzájomnej konzultácii s vyučujúcimi navrhujeme vytvoriť miestnosť, ktorá 

by slúžila pre kontakt s rodičmi.  

 

Vo Vranove nad Topľou 11. júna 2018   –––––––––––––––––––- 

        Mgr. Blažena Litvinová 

                                            výchovná poradkyňa  


