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

SPRÁVA 
o práci výchovnej poradkyne v 1. polroku 2014/2015 

 
 Práca výchovnej poradkyne sa riadila plánom práce, ktorý bol vypracovaný 

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

v prvom polroku školského roka boli  podkladom Pedagogicko-organizačné pokyny  

Ministerstva školstva SR na školský rok 2014/2015, Plán práce školy, vyhláška MŠ SR č. 

43/1996 Z. z. o  výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach, zákon č. 318/2008 o 

maturitných  skúškach a Metodický pokyn č. 2/2005-01 zo dňa 22. júla 2005 o optimalizácii a 

humanizácii  práce výchovného poradcu strednej školy. 

V prvom polroku školského roka 2014/2015 sa uskutočnili tieto plánované úlohy: 

1. V septembri som vypracovala plán práce výchovného poradcu a predložila na 

schválenie vedeniu školy. 

2. Zaviedli sme  predbežnú evidenciu problémových žiakov. 

3. Vedieme evidenciu talentovaných a nadaných žiakov našej školy, ktorú priebežne 

dopĺňame. 

4. Vypracovala som prehľad o celkovom počte absolventov školy za školský rok 

2013/2014. 

5. V rámci triednických  hodín  a hodín USP sme uskutočnili prieskum žiakov 

s ašpiráciami na vysokoškolské štúdium a zároveň bolo uskutočnená predbežná 

inštruktáž o postupe pri podávaní prihlášky na ďalšie štúdium. Táto inštruktáž 

o postupe pri podávaní prihlášky na ďalšie štúdium (VŠ, nadstavbové štúdium) a 

o možnostiach štúdia, o termínoch podávania prihlášok a ich vyplňovaní sa 

uskutočňuje priebežne. 

6. Spracovala som  informácie o študijných a učebných odboroch potrebné k vytvoreniu 

propagačného  materiálu  o našej škole.  

7. V októbri som sa podieľala na príprave Dňa otvorených dverí. Na DOD v školskom 

roku 2014/2015 sa zúčastnilo 490 žiakov, 31  učiteľov.  Boli to žiaci zo 17 základných 

škôl vranovského okresu.  Základné školy, ktoré nás navštívili:   ZŠ Bernolákova, ZŠ 

Juh, ZŠ Lúčna, ZŠ Sídlisko II, ZŠ Kukučínova, ZŠ Holčíkovce, ZŠ Sačurov, ZŠ sv. 

Dominika Savia, ZŠ Zámutov, ZŠ Čaklov, ZŠ Soľ, ZŠ Vyšný Žipov, ZŠ Slovenská 



Kajňa, ZŠ Nižný Hrabovec, ZŠ Tovarné, ZŠ Sečovská Polianka, ZŠ Bystré. Spojená 

škola Budovateľská Vranov nad Topľou.  Učitelia sprevádzali skupiny alebo pripravili 

prezentácie v triedach.  

8. V mesiaci október v  spolupráci s triednymi a ostatnými učiteľmi sme zisťovali 

potenciálnych problémových žiakov v správaní, v učení, v adaptácii na požiadavky 

školy i žiacky kolektív. 

9. Od novembra (v  spolupráci s p. Tatrayovou  a p. Vagaskou) poskytujeme informácie 

o možnostiach štúdia na našej škole na RZ na jednotlivých ZŠ. (ZŠ Soľ, ZŠ JUH, ZŠ  

Bernolákova,  ZŠ Sačurov,  ZŠ Sídlisko II).  

10. Priebežne spolupracujeme s Úradom práce,  sociálnych vecí  a  rodiny v oblasti 

preventívneho poradenstva. 

11. Priebežne aktualizujeme údaje o výchovnom poradenstve na našej webovej stránke 

školy a nástenkách v jednotlivých budovách. 

 

 

 

 

Vo Vranove nad Topľou 20.1.2015                                        ––-–––––––––––––––––– 

                    Mgr. Blažena Litvinová 

                                                                                                             výchovná poradkyňa 
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