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Výchovná poradkyňa pracovala podľa Plánu výchovného poradcu, ktorý vychádzal 

z hlavných úloh školy.  

 Obsahom činnosti je 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.  

 Venovať pozornosť žiakom 1. ročníka z pohľadu ich adaptácie na stredoškolské 

štúdium.  

 Viesť evidenciu žiakov s rôznymi poruchami správania a vzdelávania. 

 Priebežne zisťovať vývoj profesijnej orientácie v jednotlivých ročníkoch. 

 Poskytovať individuálne konzultácie žiakom, ich zákonným zástupcom pri riešení 

výchovných a vzdelávacích problémov 

 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. 

Vo všetkým týchto činnostiach výchovná poradkyňa spolupracovala s vedením školy a so 

všetkými vyučujúcimi. Bolo by vhodné ešte zintenzívniť spoluprácu s triednymi učiteľmi.  

 V oblasti kariérového poradenstva výchovná poradkyňa vyvíjala úsilie, aby naši žiaci 

na základe objektívneho poznania seba samého mali možnosť získať kvalitné informácie a na 

ich základe zosúlaďovať svoje ambície s potrebami spoločnosti.  

Na dosiahnutie tohto cieľa  využívala individuálne konzultácie, prácu s informáciami z dennej 

tlače, spoluprácu s vysokými školami a exkurziu na akadémiu vzdelávania v Nitre.  

Žiaci tretích ročníkov sa chodili individuálne informovať o vysokých školách na 

Slovensku,  požičiavali si publikáciu o vysokých školách a  konzultovali výber seminárov. 

Počas celého školského roka sa žiaci štvrtých ročníkov  informovali o možnostiach 

štúdia na vysokých školách.  

Študenti sa mohli o vysokých školách dozvedieť aj z nástenky, ktorá bola neustále 

aktualizovaná. Taktiež sa tam mohli oboznámiť s možnosťami absolvovania prípravných 

kurzov na prijímacie pohovory a o Dňoch otvorených dverí na jednotlivých fakultách. 

Výchovná poradkyňa informovala  o možnostiach štúdia na vysokých školách v Českej 

republike. 

Správa bude doplnená o analýzu úspešnosti prijatia maturantov na vysoké školy 

v budúcom školskom roku, keď o tom dostanú informácie triedni učitelia. 



V IV.A  sme mali dvoch žiakov so ŠVVP  R. Siklienku a D. Juríkovú, ktorí maturovali 

podľa pravidiel pre žiakov so ŠVVP. 

Problémy v správaní, dochádzke a prospechu sa riešia na pedagogických radách spolu 

so všetkými vyučujúcimi a v spolupráci s vedením školy. Výchovná poradkyňa v závažných 

prípadoch spolupracuje najmä s vedením školy a triednymi učiteľmi.  

 V tomto školskom roku sa konali pohovory s vedením školy, triednymi 

učiteľmi,  výchovnou poradkyňou a žiakmi, ktoré sa týkali najmä vysokej absencie a zlého 

prospechu. 

Konkrétne mená a obsah pohovorov je zachytený v písomnostiach výchovnej 

poradkyne.   

V 1. polroku bolo pokarhaných 5 žiakov za vysokú absenciu. Pochválených bolo 15 

žiakov za prospech, dochádzku a vzornú reprezentáciu školy. 

V 2. polroku nebol pokarhaný ani jeden žiak a pochválených triednym učiteľom bolo   

44 žiakov. 

Žiačka E. Beniačiková dostala pochvalu a Cenu riaditeľky školy za vzornú 

reprezentáciu školy v tomto školskom roku. 

 

 

    

 

 

 

V Zlatých Moravciach 29. júna 2018 Výchovná poradkyňa: PaedDr. Anna Havetová 


