
 

VÝCHOVNÝ PORADCA 
 

Výchovný poradca, poradca pre žiakov, učiteľov a rodičov 

Kto:     Mgr. Iveta Halušková 
 
Kde:     zborovňa na 2.poschodí 
 
Kedy:    utorok 10.30 – 13:30 
    
 
Môžete zaslať aj e-mail:  ivetahaluskova14@gmail.com 

 

 

Hlavné úlohy plánu práce VP na šk. rok 2019/2020 vychádzajú z Pedagogicko-
organizačných pokynov MŠ SR na šk. rok 2019/2020 a z potrieb školy. 
 

1. Základné informácie: 
 

 činnosť VP je zameraná smerom k žiakom, rodičom a pedagógom a na riešenie 
výchovno-vzdelávacích problémov  
 

 výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, 
vedením školy, psychológmi, pedagogicko-psychologickou poradňou 
 

 v spolupráci s triednymi učiteľmi priebežne sledovať a zabezpečiť ochranu detí 
pred nežiadúcimi javmi, ako sú záškoláctvo, agresívne prejavy, násilie, šikanovanie, 
fyzické alebo psychické týranie, delikvencia, zneužívanie návykových látok, sexuálne 
zneužívanie. Priebežne sledovať a zabezpečiť podporu duševného zdravia, 
prevenciu obezity, boj proti obchodovaniu s ľuďmi a pod. 
 

 pracovať na komunikácii učiteľ – žiak, pričom každý pedagóg tvorivo pristupuje k 
vedeniu žiakov počas výchovno-vzdelávacieho procesu ako aj na praxi a rôznych 
akciách organizovaných školou 

 
 smerom k žiakom – v rámci prevencie monitorovať správanie žiakov a jeho zmeny 

počas vyučovania a zabezpečovať zvyšovanie pocitu bezpečia a tvorivej atmosféry 
 

 pravidelne sa venovať žiakom, hlavne slabo prospievajúcim, žiakom opakujúcim 
ročník a žiakom, ktorí majú problém učiť sa 
 

 poskytovať konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných 
a vzdelávacích problémov 
 

 poskytovať žiakom priestor na diskusiu o aktuálnych problémoch spoločnosti 
(extrémizmus, imigrácia, vplyv médií na vytváranie postojov... ) 
 

 rozvíjať kritické myslenie a občianske kompetencie v duchu humanizmu, tolerancie 
a demokracie 
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 rozvíjať čitateľskú gramotnosť u študentov, podporovať voľno-časové aktivity 

zamerané na rozvoj jazykovej kultúry (literárne a recitačné súťaže, ... ) 
 

 v oblasti profesijnej orientácie poskytovať poradenský servis pre rodičov a žiakov: 
 a) informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých VŠ 
 
 b) usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať VŠ podľa záujmov a prospechu 
 
 c) umožňuje žiakom stretnutia s pracovníkmi VŠ, organizuje žiakom besedy, 
 zabezpečuje účasť na prezentáciách VŠ (tzv. Deň otvorených dverí) 
 
 smerom k rodičom – pomáhať pri výchovných a vzdelávacích problémoch, pri 

prevencii drogových závislostí detí, eliminovať rizikové správanie, záškoláctvo. 
Pomáhať pri bezpečnom používaní internetu, pri prevencii obezity a zdravom 
životnom štýle v domácom prostredí. Podpora duševného zdravia a rozvíjanie 
spolupráce s PPP atď. 
 

 smerom k deťom – zorganizovať besedy a diskusie na témy – ľudské práva, práva 
detí, antidiskriminácia, národnostné menšiny, cudzinci  

 

Plán práce výchovného poradcu v školskom roku 
2019/2020 

 
Mesiac  Termín Realizácia 

IX.  vypracovanie plánu práce VP 

 vypracovať evidenciu problémových žiakov, žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a 

integrovaných žiakov (s vývinovými poruchami učenia) 

 spolupráca s PPP (prednášky a besedy) 

 podpora čitateľskej gramotnosti (návšteva knižnice, 

vlastná tvorba žiakov) 

 

 

 

 

 

VP 

VP 

 

 

 

VP a PPP 

VP 

X. 

 

 uskutočnenie depistáže žiakov 1. ročníka 

 individuálna poradenská starostlivosť podľa záujmu a 

potrieb žiakov 

 prieskum záujmu u žiakov 5. ročníka v štúdiu na VŠ 

(objednávka publikácie o možnostiach štúdia na VŠ) 

 účasť na Burze SŠ vo ZV (12. 11. 2019) 

 svetový deň duševného zdravia – beseda  

 návšteva divadelného predstavenia SND v Bratislave, 

Skrotenie zlej ženy, 2. 10. 2019 

 Škola za demokraciu 

 

 

 

 

 

VP a TV 

VP 

 

VP a TV 

 

TV,Š 

 

 

CKO 

XI.  na triednych aktívoch rodičovského združenia 

informovať rodičov o činnosti VP 

 medzinárodný deň nefajčiarov - nefajčiť je moderné 

 prednáška s besedou 

 individuálna poradenská starostlivosť podľa záujmu a 

potrieb žiakov 

 Škola za demokraciu – ľudské práva 

 VP 

 

VP 

VP a PPP 

VP 

 

CKO 



 testy IQ o ďalšom profesijnom zameraní – vysoká škola 

– zamestnanie v spolupráci s PPP – žiaci 4. a 5. ročníka 

 účasť na Burze SŠ v Žiari nad Hronom  a v Leviciach   

 Deň otvorených dverí pre žiakov ZŠ v spolupráci s VP 

ZŠ (28. 11. 2019) 

VP a PPP 

 

VP 

XII.  spolupráca s triednymi učiteľmi a rodičmi ako riešiť 

osobnostné, vzdelávacie a výchovné problémy u žiakov 

 starostlivosť o talentovaných žiakov 

 beseda – ľudské práva, práva detí, antidiskriminácia, 

národnostné menšiny  

 rozvoj čitateľskej gramotnosti (vianočný večierok, 

vlastná tvorba – vianočná téma) 

 Škola za demokraciu – ľudské práva 

 VP, TV, R 

 

VP a PPP 

PPP, VP 

 

 

 

CKO 

I.  pomoc žiakom so slabším prospechom v spolupráci s 

rodičmi, triednymi učiteľmi a vyučujúcimi ostatných 

predmetov 

 film – Národný program boja proti obchodovaniu 

s ľuďmi, diskusia 

 Škola za demokraciu – ľudské práva 

 VP, TV, 

OV 

 

PPP 

 

CKO 

II.  pomoc pri podávaní prihlášok na VŠ 

 aktualizácia možností štúdia na VŠ 

 beseda – extrémizmus, imigrácia, aktuálne spoločenské 

problémy 

 Škola za demokraciu – reprodukcia stereotypov 

 VP 

 

PPP 

 

CKO 

III.  analýza výchovno-vzdelávacích problémov  

po 1. polroku 

 aktuálne výchovno-vzdelávacie problémy žiakov 

 Škola za demokraciu – reprodukcia predsudkov 

 VP 

 

VP, TV 

CKO 

IV.  adaptácia na cudzie prostredie – prednáška a beseda so 

žiakmi, ktorí odchádzajú na zahraničnú prax 

 tvorba knižného fondu kabinetu VP 

 exkurzia do Holandska 

 Škola za demokraciu – rozvoj kritického myslenia 

 VP, PPP 

 

VP 

 

CKO 

V.  individuálna poradenská starostlivosť podľa záujmu a 

potrieb žiakov 

 poskytovanie metodickej a informačnej pomoci žiakom 

v spolupráci v PPP 

 Škola za demokraciu – rozvoj kritického myslenia 

 VP 

 

VP, PPP 

 

CKO 

VI.  spolupráca s PPP a inými poradenskými inštitúciami 

 analýza činnosti VP 

 návrhy na zlepšenie činnosti VP 

 vyhodnotenie plánu práce VP 

 Škola za demokraciu – ľudské práva, vyhodnotenie 

 VP, PPP 

VP 

VP, V 

VP 

 
V Banskej Štiavnici: 15. septembra 2019   Vypracovala:  Mgr. Iveta Halušková 
                                    výchovná poradkyňa 


