
Hodnotiaca správa činnosti výchovnej poradkyne 

 za školský rok 2017/2018 

 

 Práca výchovného poradcu bola i tento rok odčlenená od činnosti kariérneho 

poradcu. Výchovný poradca pracoval podľa plánu, ktorý bol vypracovaný na začiatku 

školského roka. Jadro práce na ZŠ spočíva v starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, inkluzívne vzdelávanie a vytváranie podmienok pre úspešné 

zvládnutie vzdelávania na základnej škole detí, ktoré boli integrované v bežnej škole 

a samozrejme prevencia negatívnych patologických javov spoločenského správania 

v triednych kolektívoch, práca s deťmi s poruchami správania a koordinácie práce školského 

špeciálneho pedagóga, psychológa z CPPPaP v Malackách a zároveň i školského psychológa, 

ktorý sa spolu so štyrmi asistentkami stal integrálnou súčasťou inkluzívneho tímu. Na 

gymnáziu spočívala práca v individuálnych konzultáciách, konzultáciách s vyučujúcimi 

o prípadných problémoch pri prospievaní niektorých študentov a časť činnosti spočívala 

i v konzultáciách pre študentku, ktorý si v rámci SOČ vybral tému z oblasti psychológie – 

vplyv závažného ochorenia dieťaťa na jeho vnímanie a psychiku . Na gymnáziu neevidujeme 

študenta so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.  

 V tomto školskom roku bolo individuálne začlenených 24 žiakov na základnej škole, 

z toho 10 detí bolo začlenených v tomto školskom roku. Celkový počet detí so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami dosiahol v tomto školskom roku číslo 68. K budúcemu 

školskému roku odchádza 7 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, z toho 

traja integrovaní, ale pribudne nám 6 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

ktoré majú návrh na integráciu. Zaznamenávame nárast detí s logopedickými problémami 

v prvých ročníkoch, nezrelosť detí a nepripravenosť na školskú dochádzku. V spolupráci 

s triednymi učiteľmi boli vypracované IVVP pre všetkých individuálne začlenených žiakov, 

následne predložené na schválenie príslušným špeciálno – pedagogickým centrám. Počas 

celého roka prebiehali konzultácie s vyučujúcimi, s triednymi učiteľmi týchto detí i ostatných 

detí, u ktorých sa objavili problémy vo vzdelávaní alebo v správaní. Dlhodobo boli sledované 

a konzultované deti, ktoré sú potenciálnymi prípadmi budúcich detí s poruchami učenia. Na 

psychologické vyšetrenie bolo tento rok odoslaných 33 detí, niektoré deti boli vyšetrené 

výhradne na žiadosť rodičov a u niektorých na žiadosť školy išlo o rediagnostiku z dôvodov 

vzdelávacích problémov. Požiadavky na ich prácu v škole primerané schopnostiam týchto 

detí boli v dostatočnej miere sprístupnené príslušným vyučujúcim. Na pedagogických 

pracovných poradách boli prehodnocované priebežne úspechy a neúspechy týchto detí 

a prípadné problémy boli konzultované so špecialistami. Zintenzívnili sme pohovory 

v triedach o téme zdravej školskej klímy, vzťahov a prevencie šikany v rámci individuálnej 

práce tr.učiteľa s triedou, ale i návštevami a pohovormi s triedami cestou výchovného 

poradcu a vedenia školy. 



 Na škole tento rok opäť pracoval špeciálny pedagóg Ľubka Sedláková v rozsahu 15 

hodín týždenne. Venovala sa predovšetkým deťom s Aspergerovým syndrómom alebo inými 

pervazívnymi poruchami autistického spektra v rámci vyučovacích špeciálnych predmetov 

Rozvoj komunikačných zručností a Rozvoj grafomotorických zručností a v stredu v rámci 

dvoch vyučovacích hodín sa venovala dvom skupinám detí s vývinovými poruchami učenia 

v rámci predmetu Rozvoj špecifických zručností. Okrem toho úzko spolupracovala 

s vyučujúcimi na prvom stupni predovšetkým v prvých dvoch ročníkoch, kde pomáhala 

s predbežnou diagnostikou porúch učenia, správania u problémových detí. Následne 

vykonávala odborné poradenstvo pre vyučujúcich, pravidelné konzultácie a doporučenia pre 

deti a rodičov, s ktorými pracovala v poobedných hodinách. 

 V tomto školskom roku sme znova v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí 

a rodiny sprístupnili formou dobrovoľníckej služby činnosť asistenta učiteľa pre  žiakov našej 

školy. V prvom polroku pracovali 20 hodín týždenne u nás tri asistentky: Mária FIlípková p. 

Alica Benková a p. Silvia Masrnová. V druhom polroku sme po pridelení finančných 

prostriedkov z Ministerstva školstva zamestnali na plný úväzok pani Máriu Filípkovú. Po 

pridelení financií z eurofondového projektu Inkluzívny tím sme zamestnali tri asistentky pre 

našich žiakov na plný úväzok: p. Alicu Benkovú, p. Martinu Bezsedesovú a pani Máriu 

Mikušincovú. Ako asistentku žiakov 5.C triedy, ktorí síce nemajú priamo z centra 

doporučeného asistenta, alebo na vyučovaní im pomoc veľmi prospela škola cez Úrad práce 

oslovila a zamestnala na 20 hodín týždenne pani Petru Baškovú. 

 V tomto roku sme prvý raz zamestnali školskú psychologičku pani Miroslavu Majdovú. 

Jej úlohou je predovšetkým poskytnúť preddiagnostiku v prípade podozrenia na poruchy 

učenia, poruchy správania a iné problémy, ktoré sa v priebehu roka vyskytujú. Pani 

psychologička pracovala s deťmi a rodičmi individuálne, ale aj formou sledovania práce 

žiakov a kolektívov na vyučovacích hodinách.  

 Inkluzívny tím v užšom zložení – výchovný poradca, školský psychológ a špeciálny 

pedagóg sa stretával pravidelne raz týždenne na pracovných poradách, kde sme konzultovali 

vzniknuté kauzy, prípady jednotlivých žiakov, problematické vzdelávacie výsledky i správanie 

žiakov a hľadali riešenia vzniknutých problémov. Po pôvodnom ostychu si deti a študenti na 

prácu psychologičky u nás zvykli a mnohí ju vyhľadali v rámci svojich vlastných snáh riešiť 

problémy, ktoré ich trápia. Priebežne sme informovali vedenie o prerokovaných a riešených 

kauzách. 

 Pani psychologička Čermáková pracovala tento rok v nasledovných triednych 

kolektívoch: v 6.C, 7.B triede a v 6.B triede. Programy boli zamerané na stmeľovanie 

kolektívov, poznanie vlastnej hodnoty, sebaúctu a vzájomnú úctu medzi deťmi. Budúci rok 

bude pokračovať v práci v 6.B a potom začne pracovať s kolektívom budúcej 4.C, v ktorej 

bola doteraz triednou učiteľkou sr. Terezka Kúdelová. P. Čermáková bola zároveň 

psychológom aj pri zápisoch detí do prvého ročníka. 



Pre rodičov budúcich prvákov sa uskutočnila prednáška „Školská pripravenosť dieťaťa 

pri nástupe do školy“ s pani psychologičkou Máriou Tóthovou-Šimčákovou. 

V priebehu školského roka sa nám opäť vyskytli prípady detí, ktoré odcudzili 

spolužiakom peniaze, neskôr odcudzila jedna žiačka peniaze i cudzej osobe na akcii pre školy. 

Prípady po vyšetrení boli riešené výchovným opatrením a posunutý na riešenie na sociálnu 

kuratelu so žiadosťou o umiestnenie v diagnostickom centre a následne vo výchovnom 

sanatóriu. 

Počas školského roka prebehlo množstvo rozhovorov a dohovorov s deťmi ohľadom 

problematického správania, kontaktovaní rodičia a poskytnutá pomoc v diagnostikovaní 

problému i navrhnuté riešenia. Prebehli i konzultácie na požiadanie so študentami. Rovnako 

boli v procese inklúzie edukovaní i učitelia v súvislosti s objavujúcimi sa konkrétnymi 

problémami. Prebiehali intenzívne konzultácie s Centrom pedagogicko-psychologickej 

prevencie a poradenstva v Malackách, ako aj so špecializovanými pracoviskami v Bratislave. 

Zúčastnila som sa seminára „Agresivita detí a čo s ňou“ pod vedením p. psychológa  

Jiřího Svobodu, ktorý na našej škole 6.júla bude prednášať na podobnú tému pre všetkých 

pedagógov našej školy. Rovnako som sa zúčastnila prvej celoslovenskej konferencie 

kresťanských psychológov, psychiatrov a psychoterapeutov v Žiline, ktorá sa konala pod 

záštitou biskupov Slovenska Tomáša Galisa a Marka Forgáča. 23.júna som sa zúčastnila na 

konferencii „Aký otec, taký syn“ o rôznych prístupoch vo výchove dievčat a chlapcov 

s dôrazom na špecifiká chlapčenskej výchovy. 13.mája som mala možnosť navštíviť v rámci 

Dňa otvorených dverí Liečebno-výchovné sanatórium na Hrdličkovej ulici v Bratislave, kde 

som sa mala možnosť zoznámiť s formami práce s chlapcami s ADD, ADHD, vývinovými 

poruchami učenia a poruchami správania. Bolo to veľmi podnetné stretnutie. Formou 

samoštúdia som sa snažila zvyšovať svoju odbornosť. 

Spolu s ostatnými výchovnými poradcami sa pravidelne zúčastňujeme stretnutí s 

pracovníkmi CPPPaP v Malackách, na poradách a prednáškach, sme v úzkom kontakte pri 

práci s integrovanými deťmi i problémovými žiakmi. 

V októbri prebehla komplexná inšpekcia na gymnáziu, na základe jej záverov 

a požiadaviek som sa prihlásila na špecializované vzdelávanie v odbore výchovný poradca. 

Na gymnáziu v rámci Otvorenej platformy mali možnosť študenti diskutovať 

s pozvanými hosťami ( o.Peter Brenkus,M.Luterán, KAN, Vladimír Burjan, Rastislav Ballek)  na 

rôzne témy, čím sme sa snažili podporiť u študentov rozhľad, schopnosť diskutovať i rozvíjať 

kritické myslenie. V individuálnej práci prebehli na žiadosť niektorých študentov osobné 

rozhovory s hľadaním príčin ich problémov a načrtnutie riešení. 

V uplynulom školskom roku bola úspešne realizovaná práca asistentov učiteľa, 

vnímame veľkú dôležitosť dennej prítomnosti a práce tak školského psychológa ako 

i špeciálneho pedagóga a vzhľadom na problémy s logopedickou starostlivosťou 



a nedostatkami v rečovom vývine detí v budúcnosti je potrebné pouvažovať i nad školským 

logopédom. Určite vidím veľký prínos v prítomnosti asistentov na hodinách, ich práca 

priniesla deťom zlepšenie vo vyučovacom procese, skvalitnenie práce na hodinách, čo sa 

odrazilo i v miernom zlepšení študijných výsledkov. Kvalitná spolupráca všetkých zložiek 

inkluzívneho tímu vytvára tak predpoklady pre úspešnú integráciu a vzdelávanie detí so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Cieľom pre budúce obdobie bude lepšia 

spolupráca, informovanosť a previazanosť s jednotlivými vyučujúcimi a zosystematizovanie 

práce výchovného poradcu formou databázy detí so špeciálnymi potrebami,  zachytení 

a sledovaní ich vývinu a práce v priebehu celej školskej dochádzky s možnosťou prístupu 

zainteresovaných pedagógov. 

 

V Malackách 30.6.2018                                                  Mgr. Lucia Belanská 

 


