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Vypracoval: Mgr. Mária Patylová Schválila: Mgr. Alena Chupáčová 

                    výchovný a kariérový  poradca  riaditeľka školy



 

Hlavné úlohy výchovného a kariérového poradcu na školský rok 2018/2019 

 

 Uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie, eliminovať nežiaduce javy akými 

sú priestorové, organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie sociálne slabších žiakov 

od ostatných žiakov. 

 

 Podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov žiakov vo všetkých účastiach, ktoré 

sa ich v rámci školy a školského zariadenia dotýkajú. Pri realizácií pedagogickej 

diagnostiky dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 248/2008 Z.z.. o rovnakom 
zaobchádzaní  v niektorých  oblastiach  a o ochrane  pred  diskrimináciou  a o zmene     

a doplnení niektorých zákonov. 
 

 Podporovať žiakov s nadaním, prípadne s nadpriemernými schopnosťami 

v intelektuálnej oblasti, v oblasti umenia alebo športu a prostredníctvom výchovy 
a vzdelávania ich nadanie cielene rozvíjať. 

 

 Zabezpečovať vykonávanie psychologickej diagnostiky žiakov výlučne v CPPPaP. 

Poskytnúť poradenskú činnosti triednym učiteľom a MOV - ako postupovať pri 

problémoch so žiakmi na teoretickom a praktickom vyučovaní. 

 

 Pravidelne prehodnocovať výchovno – vzdelávacie výsledky žiakov. Výchovno – 

vzdelávacie výsledky prehodnocovať každý štvrťrok po zasadnutí Pedagogickej rady,  

za prítomnosti rodiča žiaka a triedneho učiteľa prípadne MOV. 

 

 Pri výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami 

využívať metodické materiály Ministerstva školstva SR a Štátneho pedagogického 

ústavu v Bratislave, v prípade realizácie školskej integrácie postupovať v zmysle 

ustanovení Metodického usmernenia - k realizácií školskej integrácie žiakov so 

špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami v základných školách a stredných 

školách. 

 

 Ustanoviť poradensko – konzultačný deň pre výchovného a kariérového poradcu bez 

vyučovacej povinnosti na určitý deň v týždni t.j. na stredu v párnom aj nepárnom 

týždni v čase od 10,30 hod. do 12,05 hod. 

 

 Zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy, rodičov a mimovládnych organizácií 

zameranú na elimináciu rizikového správania v snahe klásť dôraz na výchovu k 
právnemu vedomiu, demokracií, mravným hodnotám  a  prosociálnemu cíteniu. 

 

 Neustále spolupracovať so všetkými členmi pedagogického zboru, najmä s triednymi 

učiteľmi, MOV, rodičmi a príslušnými zariadeniami poradenstva a prevencie 

rizikového správania žiakov. 

 

 Sprístupňovať   kariérne   poradenstvo   žiakom   a informácie   v oblasti   
vzdelávania   a odbornej prípravy na vzdelávanie, podporovať rešpektovanie názorov 

žiakov a ich rodičov pri profesionálnej orientácií a voľbe ich budúceho 
povolania/štúdia. 

 

 Formou dotazníka, pozorovaním a s pomocou koordinátorky SPJ a triednych 
učiteľov na triednických hodinách zmysle Dohovoru o právach dieťaťa priebežne 



 

monitorovať správanie sa detí  a ich zmeny a v prípade potreby zabezpečiť ich 

aktívnu ochranu. 

 

 Prijať  opatrenia,  napríklad:   príjemná  atmosféra,  prostredie  školy,  úzka  

spolupráca s rodičmi, otvorený demokratický vzťah medzi učiteľmi a žiakmi, 

riaditeľská pochvala  a odmena za vzornú dochádzku, prospech, prácu na teoretickom 

a praktickom vyučovaní, poskytnutie pomoci pri riešení rôznych problémov na 

povzbudenie pravidelnej školskej dochádzky u žiakov a obmedziť počet tých, ktorí 

školskú dochádzku neukončia, dôsledne dodržiavať evidenciu žiakov. 

 

 Na konzultačných hodinách výchovného a kariérového poradcu prostredníctvom 

nástenky výchovného a kariérového poradcu podávať žiakom maturitných ročníkov 
aktuálne informácie s prehľadom možnosti štúdia na vysokých školách a taktiež 

možnosti nadstavbového a po maturitného štúdia a rekvalifikačných kurzov. Žiakom 
učebných odborov pomôcť pri rozhodovaní o ich budúcom smerovaní, a to pomoc 

pri hľadaní zamestnania, rozbehu vlastného podnikania, ale aj o možnosti pokračovať 
v nadstavbovom štúdiu. 

 

 V kariérnom poradenstve naučiť žiakov používať internetový program „Sprievodca 
svetom povolaní“, využívať a pracovať s portálom ,,ISTP“, využívať SCIO testy 

k prijímacím skúškam na VŠ, a aj iné vhodné poradenské a informačné služby. 
 

 Zabezpečiť ochranu detí (pozorovanie a rozhovor počas prestávok, počas vyučovania 

a počas voľných aktivít, schránka dôvery) pred všetkými formami fyzického alebo 

psychického násilia, poškodenia, zneužitia, zanedbávania, nedbalého zaobchádzania 

vrátane sexuálneho zneužívania. Pozorovanie vykonáva triedny učiteľ, pedagogický 

dozor, výchovný poradca a MOV. V prípade oprávneného podozrenia, že žiaci sú 

fyzicky alebo psychicky týraní, bezodkladne riešiť tento problém s Úradom práce 

sociálnych vecí a rodiny, lekárom a policajným zborom.



 

Mesačný harmonogram vytýčených úloh: 
 

September 2018 

1. Vypracovanie plánu práce výchovného a kariérového poradcu na školský rok 

2018/2019, aktualizácia nástenky.  

2. Založiť denník výchovného a kariérového poradcu. 

3. Spolupráca s triednymi učiteľmi a MOV. 

4. Počas triednických hodín navštíviť všetky prvé ročníky za účelom podania informácií 

o možnostiach využitia poradenstva výchovného a kariérového poradcu. 

5. SCIO 20.09.2018 Seminár pre výchovných poradcov v Žiline. 

6. Podať žiakom v maturitnom ročníku informácie o Veľtrhu vysokých škôl pod názvom 

,,GAUDEAMUS“, ktorý sa bude konať v dňoch 26. a 27.09.2018 v Nitre. 

 

Október 2018 

1. V rámci plenárneho ZRŠ informovať rodičov o úlohách a poslaní výchovného 

a kariérového poradcu. 

2. Informácie k Veľtrhu štúdia a kariéry kkonanom 9.-11.10.2018 v Bratislave. 

3. V prípade prvých prípadov záškoláctva a iných výchovných problémov žiakov, 

pozvať rodičov  na pohovor a nadviazať tak spoluprácu pri výchove ich detí.    

4. Priebežná aktualizácia nástenky výchovného poradcu s prehľadom možností štúdia 

na vysokých školách a taktiež nadstavbového štúdia a rekvalifikačných kurzov. 

5. Monitorovať školskú dochádzku žiakov v snahe zabrániť prípadnému záškoláctvu, 

úzko spolupracovať s triednymi učiteľmi a MOV. 

 

November 2018 

1. V prípade neplnenia povinnej školskej dochádzky vykonávať pohovory so žiakmi za 

prítomnosti rodičov a triednych učiteľov alebo MOV. 

2 Návšteva základných škôl podľa pokynov riaditeľky školy za účelom 

podania informácií  o možnostiach štúdia na našej škole. 

3 Spolupracovať s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v prípade neplnenia povinnej 

školskej dochádzky. 

4.   Priebežne vykonávať pohovory v prípade porušovania školského poriadku za 

prítomnosti rodičov, žiakov, triednych učiteľov/MOV. 

5.   Spolupráca s koordinátorkou SPJ Mgr. Bohovičovou pri príprave kampane ,,Červené 

stužky“. 

 

December 2018 

1. Podávať aktuálne informácie (na konzultačných hodinách výchovného a kariérového 

poradcu) žiakom maturitných ročníkov o možnostiach štúdia na vysokej škole a 

pomáhať im pri výbere vhodnej vysokej školy. 

2. Poskytovať aktuálne informácie žiakom končiacim v učebných odboroch o možnosti 

ďalšieho štúdia, hľadaní zamestnania, rozbehu podnikania, atď. 

3. Monitorovať dochádzku žiakov v povinnej školskej dochádzke. 

4. Navštíviť ZŠ podľa pokynov riaditeľky školy a na ZRŠ informovať rodičov aj žiakov 

o možnosti štúdia študijných, učebných odborov našej školy a o systéme duálneho 

vzdelávania.  

5. V spolupráci s CPPPaP Žilina zrealizovať aktivitu z ich aktuálnej ponuky. 

6. Zabezpečiť pre žiakov Vianočný koncert. 

 

Január 2019 

1. Osobné pohovory so žiakmi prípadne ich rodičmi, ktorí majú záujem o štúdium na 



 

VŠ, pomoc pri výbere vhodnej VŠ. 

2. Vypracovať hodnotenie plánu práce výchovného a kariérového poradcu za 1. 

polrok školského roku 2018/2019. 

3. Navštíviť ZŠ podľa pokynov riaditeľky školy a na ZRŠ informovať rodičov aj žiakov 

       o možnosti štúdia študijných a učebných odborov našej školy.  

 

Február 2019 

1. Vykonávanie individuálnych pohovorov so žiakmi a rodičmi, riešenie neospravedlnenej 

absencie a opakovaného porušovania vnútorného školského poriadku. 

2. Pravidelne monitorovať dochádzku žiakov so sklonmi k záškoláctvu. V prípade potreby 

byť v neustálom kontakte s rodičmi a triednym učiteľom/MOV. 

3. Poskytnutie poradenstva a pomoci pri  vypisovaní prihlášok na VŠ. 

4. Prednáška v spolupráci s CPPPaP Žilina ,,Profesijná orientácia“. 

 

Marec 2019 

1. Opakovane vykonávať pohovory s problémovými žiakmi za prítomnosti rodiča, žiaka, 

triedneho učiteľa  a MOV. 

2. Na konzultačných hodinách výchovného a kariérového poradcu individuálne 

usmerňovať žiakov maturitných ročníkov pri výbere vhodnej vysokej školy a 

kontrolovať správnosť vyplnených prihlášok. 

3. Pripraviť besedu s povereným pracovníkom z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny 

uskutoční pre žiakov končiacich ročníkov, ktorí sa chcú zaradiť  do pracovného 

pomeru, na tému: „Ako ďalej po skončení strednej školy...?“ 

 

Apríl 2019 

1. Pomoc pre žiakov v končiacich ročníkoch ako sa orientovať na trhu práce po 

skončení SŠ, o možnosti rekvalifikačných kurzov: Podvojné účtovníctvo, 

Marketingový pracovník a jazykové kurzy a iných vzdelávacích aktivít určených pre 

mladých po skončení SŠ. Potrebné informácie získajú aktualizáciou nástenky alebo 

na konzultačných hodinách VP/KP. 

2. Riešenie výchovných problémov so žiakmi, ktorí majú neospravedlnenú absenciu a 

zlý prospech, v spolupráci s triednymi  učiteľmi a MOV. 

3.  Vzťahy v kolektíve sociometria + test. 

 

Máj 2019 

1. Priebežne riešiť rôzne výchovné problémy žiakov, pri porušení školského 

poriadku. 

2. Spolupracovať s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny a so Sociálnou kuratelou 

v prípadoch neplnenia povinnej školskej dochádzky žiakov- zanedbanie starostlivosti 

rodičov o svoje deti. Absenciu konzultovať s triednym učiteľom a MOV. 

 

Jún 2019 

1. Sprostredkovanie rôznych mládežníckych aktivít počas prázdnin žiakom, ktorí majú 

záujem o brigádu alebo štúdium cudzieho jazyka, ponuka pracovných miest. 

Aktualizácia nástenky. 

2. Vypracovať hodnotiacu správu práce výchovného a kariérového poradcu za 2. polrok 

školského roku 2018/2019a analýzu práce výchovného a kariérového poradcu a 

výchovných problémov žiakov za celý školský rok 2018/2019. 

 

 

V Žiline dňa:  3. 09. 2018    Vypracovala: Mgr. Mária Patylová 

          výchovný a kariérový  poradca 


