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Úlohy výchovnej poradkyne


Poradenstvo pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych
potrieb žiakov.



Sprostredkovávať žiakom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické,
sociálne, psychoterapeutické služby v spolupráci a triednymi učiteľmi.



Spolupracovať so školským psychológom, špeciálnym pedagógom a odbornými
zamestnancami poradenských zariadení.



Viesť dokumentáciu (evidencia problémových a nadaných žiakov, denník výchovného
poradcu, poradenský záznam o žiakovi, záznamový list o problémoch žiaka, priebežný
záznam o hromadných aktivitách, prehľady o individuálnom a hromadnom poradenstve v
spolupráci s triednymi učiteľmi).



Účasť na stretnutiach výchovných poradcov organizovaných psychologickou poradňou.



Pri riešení výchovných problémov žiakov spolupracovať predovšetkým s triednymi
učiteľmi, vychovávateľmi a rodičmi.



Uskutočňovať konzultácie s problémovými žiakmi a podľa potreby pozývať na ne aj

rodičov, triednych učiteľov a vychovávateľov.


Pomáhať žiakom 1. ročníka pri adaptácii sa v novom prostredí.

Plán práce výchovnej poradkyne

September
- informovanie žiakov 1. ročníka o úlohách výchovnej poradkyne a o adaptácii sa žiakov na

strednú školu
- integrácia žiakov so ŠVVP

- nadviazanie spolupráce s CPPPaP Banská Bystrica
- nadviazanie spolupráce s organizáciami, ktoré ponúkajú škole vzdelávacie a výchovné

programy
- realizácia projektu Show your talent

- zabezpečovanie besied, prednášok a workshopov na aktuálny školský rok
- účasť na pedagogických poradách s cieľom oboznámiť pedagogický zbor o žiakoch

s ŠVVP
- realizovanie exkurzie v pamätnom dome Jozefa Murgaša v Tajove pre 1. a 2. ročník

Október, November
- priebežné informovanie študentov o možnostiach štúdia na VŠ a prípravných kurzoch na
prijímacie pohovory spojené s prezentáciami jednotlivých inštitúcií

- v prípade potreby na rodičovských schôdzach informovať rodičov žiakov 4. ročníka o
vysokých školách a možnostiach štúdia
- v spolupráci s triednymi učiteľmi monitorovať a podchytávať žiakov s problémami učenia,

správania a predchádzať sociálno-patologickým javom
- individuálne konzultácie so žiakmi, ich rodičmi a v prípade potreby informovať členov

pedagogického zboru o špecifických potrebách prístupu k problémovým žiakom a
integrovaným žiakom

- Medzinárodný deň školských knižníc – čitáreň
- workshopy pri príležitosti Dňa tolerancie 16.11
- spolupodieľanie sa na organizovaní aktivít k „ Dňu študentstva“

- exkurzie do Osvienčimu pre vybraný ročník
- analýza výsledkov prieskumu výskytu šikanovania

December, Január
- spolupodieľanie sa na realizácii Dňa otvorených dverí

- organizovanie Vianočných trhov
- organizovanie Vianočnej čitárne

- konzultovanie so žiakmi 4. ročníka o vyplňovaní prihlášok na VŠ
- monitorovanie situácie v jednotlivých triedach (v spolupráci s vyučujúcimi, triednymi

učiteľmi a žiakmi) v súvislosti so zvýšeným stresom pred polrokom a riešenie problémov

Február, Marec, Apríl
- realizovanie workshopu na tému Radikalizmu a extrémizmu s pracovníkmi CPPPaP
- realizovanie preventívneho/intervenčného programu zameraného na elimináciu šikanovania
- realizovanie Valentínskej čitárne

- zabezpečenie besedy s pracovníčkami ÚP pre žiakov 4. ročníka o adaptácii sa žioakov na

trhu práce a voľbe povolania
- poradenská činnosť súvisiaca s vyhľadávaním zamestnania formou konzultácií a besied

- Marec – mesiac knihy
- exkurzia v koncentračnom tábore Sereď

Máj, Jún
- realizovanie preventívnych programov v spolupráci s Post Bellum
- monitorovanie situácie v jednotlivých triedach (v spolupráci s vyučujúcimi, triednymi

učiteľmi a žiakmi) v súvislosti so zvýšeným stresom pred koncom školského roku a riešenie
problémov

- pomoc pri organizovaní programu pre žiakov 1. ročníka počas maturitných skúšok

- realizácia workshopov na tému bezpečnosti a zdravého rozumného životného štýlu počas
letných prázdnin

Plán práce je otvorený a v priebehu školského roka sa môže doplniť o ponúkané alebo
žiadané akcie.

Plán konkrétnych prednášok a workshopov realizovaných pracovníkmi CPPPaP bude
postupne zverejňovaný v mesačnom pláne činností na stránke školy.

