
 

Plán práce výchovného poradcu na Gymnáziu Janka Kráľa 

v Zlatých Moravciach na šk. rok 2017/2018 

 

Plán práce výchovného poradcu vychádza z hlavných úloh Gymnázia J. Kráľa na šk. rok 

2017/2018, z Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2017/2018 a je v súlade 

s vyhláškou MŠ SR o výchovnom poradenstve. 

Výchovný poradca bude zabezpečovať služby: 

 • Žiakom – monitorovať zmeny v správaní, zabezpečovať osvetovo - preventívne aktivity, 

sprístupňovať poradenskú službu, zabezpečovať osvetovo - preventívne aktivity, osobitnú 

pozornosť venovať problémom vyskytujúcim sa v triedach, koordinovať pomoc žiakom 

 • Triednym učiteľom a ďalším pedagogickým pracovníkom – poskytovať poradenstvo pri 

riešení konfliktných alebo iných mimoriadnych situácií, zabezpečovať spoluprácu s 

inštitúciami, venovať starostlivosť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 • Rodičom – sprostredkovať pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, 

reedukačné služby (na požiadanie rodičov), informovať rodičovskú radu o aktuálnych 

problémoch 

 • Centru pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie – organizačne pripraviť 

psychologické vyšetrenia, konzultovať závery a odporúčania z psych. vyšetrenia u problémových 

žiakov, zúčastňovať sa na odborných seminároch. 

 

Hlavné úlohy výchovného poradcu 

 Usmerňovať a koordinovať výchovno-poradenskú a informačnú činnosť pedagogických 

pracovníkov pri sledovaní a hodnotení vývinu žiakov, pri utváraní podmienok pre 

zdravý psychický a sociálny vývin v procese výchovy a vzdelávania v škole 

 V spolupráci s triednymi učiteľmi venovať starostlivosť žiakom so špeciálnymi 

schopnosťami a potrebami. Sledovať prípady záškoláctva, neospravedlnenej absencie 

a disciplinárnych problémov 

 Vypracovať opatrenia, ako sa bude pristupovať k žiakom, ktorí sú slabšie prospievajúci 

a majú vysokú absenciu. Po klasifikačnej porade robiť pohovor so zápisom so žiakmi, 

ktorí vymeškajú viac ako 80 hodín alebo dosahujú zlé výsledky vo výchovno-

vzdelávacej činnosti spolu s triednym učiteľom, v závažnejších prípadoch s vedením 

školy a rodičmi 

 Osobitnú pozornosť venovať žiakom 1. ročníka z pohľadu ich adaptácie na 

stredoškolské štúdium 

 Oboznamovať žiakov s dokumentmi týkajúcimi sa ľudských práv a práv detí (Dohovor 

o právach dieťaťa, Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa) 

 Venovať pozornosť žiakom zo sociálne nevýhodného prostredia a slabo prospievajúcim 

 Zapájať žiakov do olympiád ľudských práv a SOČ 

 Viesť evidenciu a venovať sa žiakom s rôznymi poruchami správania a vzdelávania 



 Priebežne zisťovať vývoj profesijnej orientácie v jednotlivých ročníkoch 

 Spolupracovať s triednymi profesormi tretieho a štvrtého ročníka pri otázkach 

týkajúcich sa voľby povolania 

 Poskytovať individuálne konzultácie žiakom, ich zákonným zástupcom pri riešení 

výchovných a vzdelávacích problémov 

 Zabezpečovať besedy, prednášky a návštevy filmových a divadelných predstavení, ktoré 

súvisia s výchovno-vzdelávacím procesom, týkajúcim sa problémov dospievania 

a výchovy k manželstvu a rodičovstvu (v spolupráci s vyučujúcimi a triednymi 

profesormi) a v súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu 

s ľuďmi realizovať besedy 

 Riešiť otázky nikotinizmu, alkoholu a návykových látok, podieľať sa na plnení úloh 

Národného programu boja proti drogám 

 Podieľať sa na organizovaní školských a mimoškolských aktivít 

 Spolupracovať s výchovnými poradcami základných škôl 

 Spolupracovať s riaditeľom školy, zástupcom riaditeľa, s koordinátorom protidrogovej 

prevencie 

 Spolupracovať s CPPPaP a CVČ 

 Viesť nástenku o aktuálnych informáciách o možnostiach štúdia na VŠ 

 Organizovať pre žiakov besedy so zástupcami VŠ o podmienkach štúdia a o prijatí na 

VŠ 

 

Výchovné poradenstvo bude najmä: 

• zabezpečovať komplexný poradenský servis (metodickú činnosť pre pedagogických 

pracovníkov školy, informačnú a poradenskú činnosť pre pedagogických pracovníkov, rodičov 

a žiakov, diagnostickú činnosť pre žiakov ) 

• monitorovať výchovno-vzdelávacie problémy žiakov 

• poskytovať pomoc pri riešení otázok osobnostného, sociálneho a vzdelávacieho vývinu 

(pedagógom a rodičom detí s vývinovými poruchami učenia, pedagógom a rodičom detí s 

výchovnými deficitmi a poruchami správania, pri voľbe štúdia a povolania- profesijnej 

orientácii, pri zabezpečovaní integrácie detí so špeciálnymi pedagogickými potrebami) 

• venovať osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou  

(delikvencia, šikanovanie, kriminalita, fyzické násilie, 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 

(prosociálna výchova  je základom pre výchovu k ľudským právam); realizácia aktivít, 

organizovanie besied, prieskumná činnosť 

•  iniciovať preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnej súčasti výchovno-

vzdelávacieho procesu 

• žiakom a ich zákonným zástupcom poskytovať preventívno-výchovné konzultácie 

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

odborných zariadení, o možnostiach využitia ich odborných služieb. 



• v oblasti výchovného poradenstva budeme vytvárať podmienky pre psychologicko-

poradenskú činnosť a pokiaľ to bude aktuálne sledovať realizáciu poradenských, reedukačných 

a psychologicko-terapeutických doporučení. 

 

 

 

Kariérové poradenstvo  predstavuje systematické ovplyvňovanie a odborné vedenie človeka 

na jeho celoživotnej ceste. 

Budeme vyvíjať úsilie, aby naši žiaci na základe objektívneho poznania seba samého mali 

možnosť získať kvalitné informácie a na základe nich zosúlaďovať svoje ambície s potrebami 

spoločenskými. 

Okrem poradenskej činnosti sa v škole bude vykonávať i konzultačná a koordinačná činnosť. 

 

Budeme využívať nasledovné aktivity: 

 realizáciu prieskumnej činnosti (zisťovanie predpokladaného záujmu o štúdium na 

fakultách VŠ a súčasne poskytovanie prehľadu o úspešnosti prijatia našich 

absolventov v minulom školskom roku a súčasne podanie predbežných informácií o 

prijímacích pokračovaniach na fakultách VŠ – triednické hodiny ) 

 individuálne konzultácie 

 prácu s informáciami 

 spoluprácu s VŠ 

 poradenské porady a exkurzie 

 spoluprácu so ZŠ 

 spoluprácu s inštitúciami (CPPPaP, Okresný úrad práce, zabezpečenie besedy pre 

našich žiakov; vydavateľstvo INFOPRESS – každoročné zasielanie informácií o 

našej škole a súčasne možnosť objednania si publikácie, ktorá poskytuje prehľad o 

možnostiach VŠ štúdia v SR ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Časový plán na šk. rok 2017/2018 

September  

-     Vypracovanie plánu práce výchovného poradcu (zodp. VP)  

- Zavedenie konzultačných hodín (zodp. VP) 

- Zistenie úspešnosti prijatia na VŠ (zodp. TU maturitných ročníkov) 

- Preštudovanie materiálov nových žiakov (zodp. TU prvých ročníkov) 

- Dotazník adaptability (zodp. VP + TU) 

- Výchova k manželstvu a rodičovstvu pre žiakov (zodp. VP + CPPPaP) 

Október 

  -     Zavedenie evidencie problémových žiakov (zodp. VP) 

- Inovovanie nástenky výchovného poradcu (zodp. VP) 

- Prevencia šikanovania a kyberšikana pre žiakov 2. ročníka (zodp. VP+TU) 

- Pohovory so slabo prospievajúcimi žiakmi a žiakmi s vysokou absenciou 

November 

- Konzultačná a poradenská činnosť (zodp. VP) 

- Informácia pre žiakov 2. ročníka o možnostiach štúdia na Gymnáziu J. 

Hronca v Bratislave (zodp. VP) 

- Informácia pre žiakov 3. ročníka o možnostiach štúdia na Gymnáziu v B. 

Štiavnici (zodp. VP) 

December 

- Konzultačná a poradenská činnosť (zodp. VP) 

- Evidencia nadaných a talentovaných žiakov (zodp. VP + TU) 

- Prehľad o zapojení do olympiád a SOČ (zodp. VP + TU) 

- Úsmev ako dar, Hodina deťom – pomoc pri zbierke (zodp. VP) 

Január 

- Konzultačná a poradenská činnosť (zodp. VP) 

- Informácia o spôsobe vyplňovania prihlášok na VŠ (zodp. VP) 

- Beseda so zástupcami VŠ  

- Výchova k emocionálnej zrelosti (zodp. VP + CPPPaP) 

- Pohovory so slabo prospievajúcimi žiakmi a žiakmi s vysokou absenciou 

Február 

- Analýza výchovno-vyučovacích výsledkov za 1. polrok (zodp. VP) 

- Konzultačná a poradenská činnosť (zodp. VP) 

- Kontaktovanie výchovných poradcov ZŠ (zodp. VP) 

- Duševné zdravie na SŠ (zodp. TU na tr. hodinách) 

Marec 

- Konzultačná a poradenská činnosť (zodp. VP) 

- Beseda na tému „Zvládanie záťažových situácii a stresu“  (zodp. TU) 

- Beseda na tému „Deň zápasu za ľudské práva“ (zodp. VP) 

- Deň narcisov – podpora zbierky  

Apríl 

- Inovovanie nástenky výchovného poradcu (zodp. VP) 

- Poradenská a konzultačná činnosť (zodp. VP) 

- Predbežná profesijná orientácia žiakov 2. a 3. ročníka (zodp. VP + TU) 

- Účasť na súťaži Mladý Európan  

- Pohovory so slabo prospievajúcimi žiakmi a žiakmi s vysokou absenciou 

Máj 

- Vyhodnotenie správania žiakov (zodp. VP + TU) 

- Účasť na príprave maturitných skúšok (zodp. všetci vyučujúci)  

Jún 

- Prehľad záujmu o voliteľné a nepovinné predmety (zodp. TU)  

- Zhodnotenie činnosti výchovného poradcu (zodp. VP) 

- Príprava návrhu práce na budúci šk. rok (zodp. VP) 

 


