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PLÁN  VÝCHOVNÉHO  PORADENSTVA  2017-2018 

 
 Plán výchovného poradcu je zameraný na plnenie úloh, ktoré súvisia s profesijnou 

orientáciou žiakov. 
 

      Pozornosť budem venovať: 

a/ vychádzajúcim žiakom 9. ročníka 

b/ žiakom 8. ročníka 

c/ žiakom končiacich v nižších ročníkoch 

d/ príslušnej agende 

e/ konzultáciám s rodičmi končiacich žiakov 

 

a/ Informačný servis vychádzajúcim žiakom 

 

Medzi hlavné úlohy tejto oblasti bude patriť: 

-konzultácia pre rodičov so psychológom o predpokladoch štúdia na SŠ na základe testovania  

-metodické usmerňovanie a koordinácia informačnej činnosti pre žiakov 

-systematické informovanie žiakov o výsledkoch prieskumu záujmov o štúdium na 

jednotlivých SŠ 

-informácie o nových odboroch na SŠ 

-individuálna konzultačná činnosť pre žiakov 

-sprostredkovanie informácií o SŠ priamo od zástupcov SŠ 

-poskytovanie informačných materiálov na nástenke  

-komunikácia so SŠ podľa individuálnych požiadaviek žiakov 

 

 

 

b/ Informácie žiakom 8. ročníka 

    Vzhľadom k tomu, že žiaci 8. ročníka na konci šk. roka uvádzajú predbežný záujem o SŠ, 

budem sa im venovať nasledovne: 

-informácie o sieti SŠ 

- spôsoby prijímania na SŠ 

-zisťovanie predbežného záujmu o štúdium 

- individuálne konzultácie 

Žiaci môžu pokračovať na bilingválnych gymnáziách aj z 8. ročníka, o čom ich budem 

podrobne informovať, 

 

c/ Informácie žiakom končiacich v nižších ročníkoch 

- individuálne konzultácie so žiakmi 

-konzultácie s rodičmi 

-stretnutia rodič – žiak - zástupca SŠ 

 

d/ Príslušná agenda 

- pravidelné sledovanie príslušných internetových stránok/ ŠVP BB a MI/ 

- obnova programu PROFORIENT 

- predbežné záujmy žiakov 

- prihlášky na SŠ 
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- zápisné lístky 

- evidencia o prijatí 

-TESTOVANIE 9 

 

 

 

e/ Informácie pre rodičov 

- konzultácie s rodičmi 8. ročníka na triednych ZRŠ  

                                                                                                   T: september -  október 

- konzultácia s rodičmi 9. ročníkov 

                                                                                                   T: september - október 

                                                                                                   

- informácie o Burze práce organizovaných OÚ ÚPSVaR vo Zvolene 

                                                                                               T: podľa ponuky 

- individuálne konzultácie s rodičmi podľa osobného dohovoru 

                                                                                              

Osobitnú pozornosť budem venovať žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakom 

so zmenenou pracovnou schopnosťou. Taktiež končiacim žiakom s poruchami učenia a 

spolupráci so školskou psychologičkou v oblasti protidrogových aktivít.  
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