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

 

SPRÁVA 

o práci výchovnej poradkyne v 1. polroku 2016/2017 

 

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 2016/2017, Plán práce školy, vyhláška MŠ SR č. 43/1996 Z. z. o  výchovnom 

poradenstve a o poradenských zariadeniach.  

V prvom polroku školského roka 2016/2017 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. Vypracovala som prehľad o celkovom počte absolventov školy za školský rok 

2015/2016. 

4. Uskutočnili  sme prieskum žiakov s ašpiráciami na vysokoškolské štúdium a zároveň 

bolo uskutočnená predbežná inštruktáž o postupe pri podávaní prihlášky na ďalšie 

štúdium. O možnostiach štúdia, o termínoch podávania prihlášok a ich vyplňovaní sa 

žiaci informujú priebežne. 

5. Navrhli  sme propagačný materiál o študijných a učebných odboroch na  našej škole.  

6. Navštívili sme všetky základné školy v regióne, aby sme informovali deviatakov 

o možnostiach štúdia na našej škole v školskom roku 2017/2018.  

7. 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. 

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

preventívneho poradenstva. Realizovala sa beseda pre končiace ročníky ohľadom 

uplatnenia absolventa na trhu práce.  

9. Aktualizujeme údaje o výchovnom poradenstve na našej webovej stránke školy.  

 

Vo Vranove nad Topľou 19.01.2016                                        ––-–––––––––––––––––– 

                    Mgr. Blažena Litvinová 

                                                                                                             výchovná poradkyňa 
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