
 

 Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

 

Plán práce školského poradcu 

 

Školský rok: 2021/2022 

Mgr. Zuzana Sedláková 

 

Hlavný cieľ poradenstva je poskytovanie poradenských služieb v otázkach výchovného, 

vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov. 

 

Školský poradca pracuje podľa ročného harmonogramu práce, ktorý obsahuje trvalé 

a terminované úlohy. 

 

Trvalé úlohy 

1. Vychádzať z Vyhlášky MŠ SR a dokumentu Sprievodca školským rokom platných pre 

šk. rok 2021/2022. 

2. Systematicky zvyšovať úroveň poznatkov v oblasti VaKP. 

3. Získavať informačné a metodické materiály pre poradenskú prácu so žiakmi. 

4. Sústavne spolupracovať s vedením školy. 

5. Uskutočňovať dlhodobejšie pozorovanie žiakov, vykonávať priebežnú diagnostiku. 

6. Realizovať individuálne a skupinové konzultácie s problémovými žiakmi a ich 

rodičmi, navrhovať opatrenia. 

7. Priebežne spolupracovať s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie – požiadať o spoluprácu v prípade žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, žiakov s výraznými poruchami správania, či záškoláctva atď. 

8. Metodicky pomáhať učiteľom pri výchove a vzdelávaní žiakov, koordinovať 

spoluprácu rodiny a školy. 

9. Aktuálne informovať žiakov a rodičov o možnosti ďalšieho štúdia na VŠ. 

10. Podieľať sa na príprave Dňa otvorených dverí a Prezentačných dní SŠ. 

11. Napomáhať žiakom pri riešení osobnostného, osobného, vzdelávacieho a profesijného 

vývinu a orientácie. 
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12. Nadväzovať kontakty a spolupracovať s inštitúciami, organizáciami, združeniami, 

ktoré môžu svojou činnosťou alebo poskytovaním informácií pomôcť pri riešení 

problémov, ktoré sú v kompetencii ŠP. 

13. Spolupracovať so školským psychológom a pedagogickým asistentom školy. 

14. Spolupracovať s koordinátorom vo výchove a vzdelávaní.  

15. Spolupracovať s koordinátorom enviromentálnej výchovy. 

16. Spolupracovať s koordinátorom  ŽŠR. 

17. Dbať na sociálno- právnu ochranu detí. 

18. Uplatňovať platné koncepcie a stratégie. 

19. Uskutočňovať akcie venované problematike predchádzania všetkým formám 

diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. 

20. Spolupracovať s koordinátorom vo výchove a vzdelávaní. 

21. Úzko spolupracovať učiteľ – rodič – psychológ. 

22. Spolupracovať s koordinátorom vo výchove a vzdelávaní. 

23. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa priebežne monitorovať správanie žiakov a ich 

zmeny. 

24. Študovať literatúru, časopisy, aktuálne informácie v oblasti metodickej a informačnej 

o možnostiach štúdia na vysokých školách. 

25. Zúčastňovať sa porád a školení výchovných a kariérových poradcov. 

26. Koordinovať výchovný proces školy. 

27. Aktualizovať nástenku ŠP a informácie na web stránke školy, šíriť informácie z oblasti 

výchovného  poradenstva i prostredníctvom webovej stránky školy, podieľať sa na 

propagácii školy, 

28. Zúčastniť sa veľtrhu vzdelávania „Gaudeamus“. (podľa záujmu žiakov a aktuálnej 

situácie s COVID 19). 

29. Vykonávať individuálne a skupinové konzultácie zamerané na profesijnú orientáciu 

pre žiakov a rodičov. 

30. Viesť dokumentáciu výchovného poradcu, poskytovať informácie o možnostiach 

využívania služieb ponúkaných poradenskými zariadeniami. 
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Terminované úlohy 

 

September 

1. Vypracovať plán práce výchovného poradcu a predložiť ho na schválenie riaditeľke 

školy. 

2. Získanie informácií o aktivitách CPPPaP, ICM - Partizánske 

3. Pripraviť návrhy besied a záujem pre jednotlivé ročníky v rámci triednických hodín 

v spolupráci s CPPPaP, ICM Partizánske a políciou. 

4. Pripraviť nástenku a web stránku s aktuálnymi informáciami 

5. Informovať žiakov  prvého ročníka 4G a prvého ročníka 8G s formou a organizáciou 

práce školského poradcu 

6. Informovať pedagógov o práci školského poradcu 

7. Vypracovať prehľad rozmiestnenia absolventov nášho gymnázia v minulom šk. roku 

8. V spolupráci so školským psychológom koordinovať realizáciu Adaptačného programu 

pre žiakov prvého ročníka a prímy a uľahčiť im tak adaptáciu na nové prostredie, spoznať 

spolužiakov a osvojiť si spôsoby efektívneho učenia zábavnou, hravou formou. 

9.  Pomáhať žiakom 1.roč. pri adaptácii na nové prostredie a pomoc pri riešení problémov. 

10. Zistiť záujem žiakov maturitného ročníka o možnosti zúčastniť sa veľtrhu vzdelávania 

„Gaudeamus“ a organizačne zabezpečiť návštevu tohto podujatia (podľa záujmu žiakov 

a aktuálnej situácie). 

 

Október 

1. Zvýšenú pozornosť naďalej venovať žiakom 1. roč. s dôrazom na adaptáciu a problémy v 

učení, stretnutia ŠP so žiakmi v rámci triednických hodín. 

2. Individuálne pohovory so žiakmi 1. ročníka, ktorí majú adaptačné ťažkosti. 

3. Priebežne konzultovať prihlášky žiakov, ktorí sa hlásia na VŠ umeleckého zamerania 

4. Aktualizácia nástenky ŠP a školskej web stránky o možnostiach štúdia na VŠ              

v šk. roku 2020/2021 
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5. Aktuálne besedy a prezentácie s pracovníkmi CPPPaP, príp. KCVČ, iné... 

6. V rámci individuálnych konzultácií poskytnúť pomoc ešte nerozhodnutým žiakom 

maturitných tried. 

7.  Poskytnúť všetky aktuálne materiály o VŠ a prípravných kurzoch na prijímacie 

pohovory na VŠ /nástenka, web stránka, besedy/. 

8. Zabezpečiť besedy s pracovníkmi VŠ a prezentácie VŠ pre žiakov 3. a 4. roč.  

 

 

November 

1. Aktualizovať nástenku ŠP a školskú web stránku 

2. Príprava "Prezentačno-predajných dní SŠ" – prezentácia našej školy 

3. Štvrťročná klasifikácia – prerokovať problémy s triednymi učiteľmi, prípadne rodičmi 

4. Zabezpečiť kontakt s odborníkmi pre žiakov, ktorí majú problémy vo vzdelávaní, 

správaní. 

5. Informácie v 4. ročníkoch vrátane oktávy o vyplňovaní prihlášok na VŠ. 

6. Pomoc žiakom pri výbere VŠ – besedy, individuálne konzultácie. 

7. V 1. ročníku zistiť prostredníctvom dotazníka prvé dojmy a skúsenosti žiakov z pobytu v 

našej škole (v spolupráci s triednymi učiteľmi). S výsledkami oboznámiť vedenie školy, 

triednych učiteľov a pedagogický zbor. 

8. Zabezpečiť psychologické poradenstvo a pomoc žiakom pri adaptačných problémoch, pri 

problémoch v učení, správaní. 

9. Zorganizovať besedy pre žiakov podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek žiakov a 

triednych učiteľov. 

 

December 

1. Venovať sa žiakom, ktorí sa javia ako problémoví. 

2. Individuálne a skupinové konzultácie so žiakmi maturitných tried, príp. rodičmi, 

usmernenie pri vypĺňaní prihlášok na VŠ a možnostiach pomaturitného štúdia. 

3. Pokračovať v prednáškach a besedách podľa záujmu tried. 

4. Besedy s lekárom, právnikom, psychológom - spolupráca s príslušnými vyučujúcimi 

daného predmetu (prispôsobiť sa k voľnému času odborníkov). 
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5. Zabezpečiť testovanie žiakov 2. ročníka a sexty k profesijnej orientácii – spolupráca s 

CPPPaP. 

 

Január 

1. Informovať žiakov o možnostiach štúdia v zahraničí a zabezpečovať besedy s 

pracovníkmi VŠ. 

2. Vyhodnotenie polroku, prospech, správanie, dochádzka, opatrenie na riešenie 

prípadných problémov v škole. 

3. V spolupráci s koordinátorom prevencie naďalej venovať zvýšenú pozornosť prevencii 

šikanovania a iných sociálno-patologických javov. 

4. Boj proti drogám v škole 1. až 4. ročník – spolupráca s koordinátorom vo výchove 

a vzdelávaní. 

5. Vyhodnotiť polročnú prácu v oblasti výchovného a kariérového poradenstva. 

 

Február 

1. Príprava "Dňa otvorených dverí". 

2. Dokončiť podávanie prihlášok a spolupráca s výchovnými a kariérovými poradcami ZŠ. 

3. Aktualizovať nástenku ŠP a web stránku školy. 

4. Naďalej zabezpečovať besedy s pracovníkmi VŠ. 

5. Aktuálne besedy s CPPPaP, ICM Partizánske, políciou a iné... 

 

Marec 

1. V spolupráci s triednymi učiteľmi 2.ročníkov podieľať sa na poskytovaní informácií 

o význame voľby voliteľných predmetov z hľadiska ďalšieho vysokoškolského štúdia 

a profesijnej orientácie. 

2. Podávať a zverejňovať informácie o možnostiach pomaturitného štúdia. 

3. Zabezpečenie besied s odborníkmi podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb žiakov a 

triednych učiteľov. 

4. Registrovanie a evidencia talentovaných žiakov, ktorí sa zúčastňujú súťaží (SOČ, 

olympiády, športové súťaže...). 
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Apríl 

1. Vykonávať individuálne a skupinové konzultácie. 

2. Pokračovať v besedách s políciou, psychológom, pracovníkmi CPPPaP a iné... 

3. Aktualizovať nástenku ŠP a web stránku školy. 

4. Trištvrťročná klasifikácia – prerokovať problémy s triednymi učiteľmi, príp. rodičmi. 

Pohovory s problémovými žiakmi /neprospievajúci, výchovné opatrenia/. V prípade 

potreby zabezpečiť odbornú pomoc psychológa, príp. špec. pedagóga. 

5. Poradenská činnosť pre žiakov 2. a 3. roč. / sexty a septimy v súvislosti s výberom 

voliteľných predmetov. 

 

Máj 

1. Opatrenia na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov. 

2. Naďalej venovať pozornosť žiakom s rôznymi ťažkosťami a problémami. 

3. Zabezpečenie besied s odborníkmi podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb žiakov a 

triednych učiteľov. 

4.  Aktualizovať informácie na internetovej stránke školy, EŽK a nástenke ŠP. 

 

Jún 

1. V spolupráci s triednymi učiteľmi sledovať výsledky prijímacích skúšok na VŠ žiakov    

4. ročníka, podávať konzultácie o možnostiach náhradnej voľby. 

2. Zhodnotiť a vypracovať záverečnú správu o práci školského poradcu. 

 

 

Plán práce školského poradcu je otvorený a v priebehu školského roka sa bude operatívne 

dopĺňať podľa potreby a vzniknutej situácie. 

 

 

 

Vysvetlivky: VaKP – výchovné a kariérové poradenstvo 

  ICM – Informačné centrum mladých 

                      ŠP – školský poradca 
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                      EŽK – elektronická žiacka knižka 

 

 

 

 

 

 

 


