
Základná škola Pribinova 34, 075 01 Trebišov 

Plán práce výchovného poradcu 
 

Výchovný poradca je pedagogickým zamestnancom školy, do funkcie ho menuje 

riaditeľ, ktorému zodpovedá za plnenie úloh. 

Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, 

vzdelávania a profesijnej orientácie detí. 

Úlohou VP je: 

 koordinovať a usmerňovať informačnú činnosť v oblasti profesionálnej 

orientácie žiakov, 

 informovať rodičov a žiakov o otázkach, týkajúcich sa voľby povolania, 

zriaďovania nových študijných a učebných odborov na SŠ, 

 sprostredkovávať kontakty medzi CPPP a P a školou, 

 spolupracovať s triednymi učiteľmi, so špeciálnou pedagogičkou v škole, 

s CPPP a P v Trebišove, so strednými školami, 

 pozornosť venovať nadaným a talentovaným žiakom, 

 zúčastňovať sa na poradách výchovných poradcov, 

 

Z činnosti výchovného poradcu: 

 pracuje s programom Proforient, 

 vypĺňa prihlášky na SŠ a odosiela ich v stanovenom termíne, 

 vypisuje zápisné lístky žiakom na stredné školy, 

 kompletizuje vstupné doklady žiakov 8.ročníka, 

 poskytuje konzultácie žiakom a rodičom pri výbere stredných škôl, 

 poskytuje informácie o voľbe povolania pre žiakov končiacich v nižších 

ročníkoch, 

 navštevuje so žiakmi Deň otvorených dverí na SŠ, 

 realizuje besedy so zástupcami stredných škôl, 

 organizuje rodičovské združenie pre 9.ročník s účasťou zástupcov SŠ, 

 vedie evidenciu žiakov na sledovanie vývinu záujmu o povolanie ( 1. – 9.roč. ) 

 získava informácie z internetu ( www.svsmi.sk, www.povolania.sk, 

www.stredneskoly.eu,  www stránky stredných škôl). 

 

http://www.svsmi.sk/
http://www.povolania.sk/


Harmonogram práce 

 

September 
 Preštudovať POP  na školský rok 2019/2020. 

 Vypracovať plán práce výchovného poradcu. 

 Aktualizácia nástenky o možnostiach štúdia na SŠ,  Harmonogram 

prijímacieho pokračovania. 

 Spolupráca s triednymi učiteľmi, odoslanie prihlášok na psychologické 

vyšetrenie podľa potreby. 

 

Október 
 Evidencia začlenených žiakov. 

 Prehľad nadaných a talentovaných žiakov. 

 Zisťovanie zmien záujmu končiacich žiakov o štúdium na SŠ. 

 Individuálny pohovor so žiakmi ohľadom reorientácie na iný typ školy. 

 Zúčastniť sa BURZY SŠ. 

 Vstup do novovzniknutých tried – prvý ročník. Vypracovanie zoznamu 

žiakov na sledovanie vývinu záujmu o povolanie. 

 

November  
 

 Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov T5 (20.11.2019) 

 Vstup do tried druhého ročníka – doplnenie záujmu  o povolanie. 

 Zisťovanie záujmu o štúdium na osemročnom gymnáziu. 

 Zber nových informácií – export z Proforientu do ŠVS Michalovce. 

 Exkurzia do firmy Hobes Slovakia s.r.o. v Trebišove (výroba, montáž 

a predaj zámkov do dverí). 

 Deň otvorených dverí na SŠ – účasť podľa záujmu. 

 

December 
 Rodičovské združenie pre končiacich žiakov  

 Individuálny pohovor s rodičmi žiakov so ZPS – záznam o zdravotnom 

stave, ponuka odborov pre štúdium. 

 Vstup do tried tretieho ročníka – doplnenie záujmu  o povolanie. 

 Deň otvorených dverí na SŠ – účasť podľa záujmu. 

 Oboznámenie žiakov s kritériami talentových skúšok. 

 

 

 

 



Január 
 Poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení 

výchovných a vzdelávacích problémov ako aj problémov, týkajúcich sa 

voľby povolania. 

 Vstup do tried štvrtého ročníka – doplnenie záujmu o povolanie. 

 

Február 
 Export informácií z Proforientu do ŠVS v Michalovciach – polročné 

známky, talentové školy. 

 Odoslanie prihlášok na SŠ s talentovými skúškami (potvrdené lekárom, 

podpísané rodičmi). 

 Vstup do tried piateho ročníka – vypracovanie zoznamu žiakov na 

sledovanie vývinu záujmu o povolanie. 

 

Marec 
 Talentové skúšky  

 Oboznámenie žiakov s kritériami prijatia na SŠ. 

 Výsledky Testovania9, zápis do prihlášok. 

 Potvrdenie prihlášok dorastovým lekárom. 

 Vstup do tried šiesteho ročníka – doplnenie záujmu o povolanie. 

 

Apríl 
 Talentové skúšky. 

 Celoslovenské testovanie deviatakov T9  2020  (1.4.2020) 

 Odoslanie prihlášok na SŠ a osemročné gymnáziá. 

 Výsledky talentových skúšok – umiestnenie žiakov, evidencia prijatia. 

 Vstup do tried siedmeho ročníka – doplnenie záujmu o povolanie. 

 

Máj 
 1.kolo prijímacích skúšok. 

 Výsledky prijímacieho konania – umiestnenie žiakov. 

 Prevzatie zápisných lístkov k zápisu na prijaté SŠ 

 Vstup do tried ôsmeho ročníka – doplnenie záujmu o povolanie. 

 Práca so žiakmi 8.roč., zistenie údajov, potrebných na vyplnenie prihlášky . 

 

Jún 
 2.kolo prijímacích skúšok. 

 Výsledky prijímacieho konania, umiestnenie žiakov. 

 Zápis žiakov na SŠ. 



 Zaslanie vstupných podkladov žiakov 8.roč. a záujmu o štúdium na SŠ pre 

ŠVS Michalovce. 

 Kompletizácia prijatia žiakov na SŠ. 

 Vyhodnotenie činnosti výchovného poradcu za školský rok. 

 

 

 

Poznámka: 

Plán práce výchovného poradcu je otvorený, a preto je možné ho v priebehu 

školského roka aktuálne  dopĺňať o aktivity, preventívne programy, besedy 

a sedenia  a porady zo strany CPPP a P. 

 

 

 

 

 

Vypracoval : Mgr. O. Czilli 


