
 

" Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš Ty sám." 
 

Výchovný poradca popri svojej pedagogickej činnosti plní úlohy školského poradenstva v 

otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie, prevencie problémového a 

delikventného vývinu mládeže, sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, 

ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti a mládež a poskytuje metodickú a informačnú pomoc 

pedagogickým zamestnancom školy a zákonným zástupcom žiakov. 

 

Práca výchovného poradcu sa bude riadiť plánom práce a zameriavať sa na tieto hlavné oblasti 

činnosti: 

a) poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej 

orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže, 

b) konzultačná činnosť - zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným 

zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, 

c) koordinačná činnosť – zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a 

inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a 

poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom. Sprostredkovanie 

previazanosti školy s výchovnými poradcami základných škôl pri nábore žiakov 

základných škôl na stredné školy. 

 

Výchovné poradenstvo bude najmä: 

• zabezpečovať komplexný poradenský servis (informačnú a poradenskú činnosť pre 

pedagogických pracovníkov, rodičov a žiakov, diagnostickú činnosť pre žiakov), 

• monitorovať výchovno-vzdelávacie problémy žiakov, 

• poskytovať pomoc pri riešení otázok osobnostného, sociálneho a vzdelávacieho vývinu 

(pedagógom a rodičom detí s vývinovými poruchami učenia, pedagógom a rodičom detí 

s poruchami správania, pri voľbe štúdia a povolania - profesijnej orientácii), 

• venovať osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou 

(delikvencia, šikanovanie, kriminalita, realizácia aktivít, organizovanie besied, 

prieskumná činnosť), 

• žiakom a ich zákonným zástupcom poskytovať preventívno-výchovné konzultácie, 

• vykonávať pohovory s výchovne problémovými žiakmi, 

• vykonávať pohovory so žiakmi s učebnými problémami a slabo prospievajúcimi, podľa 

potreby aj s ich rodičmi. 

Trvalé úlohy zabezpečované počas celého školského roka: 

• zvyšovanie profesijných kompetencií výchovného poradcu účasťou na vzdelávaniach, 

seminároch a pod., 

• vedenie dokumentácie výchovného poradenstva (evidencia problémových a nadaných 

žiakov, záznamový list o pohovoroch, právne normy k výchovnému poradenstvu, 

metodické, informačné a propagačné materiály, príručky, odborná literatúra), 

• oboznámenie žiakov a rodičov prvého ročníka s formou a organizáciou práce 

výchovného poradcu, venovať im väčšiu pozornosť (adaptácia na nový kolektív a 

prostredie, otázky učenia sa), 

• vykonávať prieskumnú činnosť a jej vyhodnotenie – dotazníky a iné metódy v 

spolupráci s triednymi učiteľmi a majstrami odbornej výchovy, 



• spolupráca s koordinátorom drogovej prevencie proti vzniku sociálne patologických 

javov v škole, 

• vykonávanie konzultačnej činnosti pre žiakov a ich zákonných zástupcov s cieľom 

napomáhať žiakovi pri riešení osobného, osobnostného, vzdelávacieho a profesijného 

vývinu a orientácie, v závažnejších prípadoch spolupracovať s CPPPaP v Komárne, 

• poskytovanie aktualít z oblasti výchovného poradenstva, 

• dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie, 

• sledovať a zabezpečovať aktívnu ochranu žiakov pred záškoláctvom, agresívnymi 

prejavmi, násilím, šikanovaním, fyzickým a psychickým týraním, delikvenciou, 

zneužívaním návykových látok, sexuálnym zneužívaním, 

• osobitnú pozornosť venovať žiakom s poruchami správania, pri vzdelávaní žiakov s 

poruchami správania, 

• skvalitňovať propagáciu školy a informovanie základných škôl o učebných a študijných 

odboroch, 

• napomáhať a prispievať pri optimalizácii a humanizácii procesu výchovy a 

vzdelávania, vytváraní zdravej sociálnej klímy a interpersonálnych vzťahov v 

školskom prostredí, 

• pomáhať triednym učiteľom, majstrom odbornej výchovy a ostatným učiteľom riešiť 

konfliktné alebo iné mimoriadne situácie v triede. 

 

Kontakty: 

Výchovná poradkyňa: Ing. Monika Virágová 

E-mail: viragova.monika@soskn.sk 

Telefón: +42135 7740 868 (linka 116)   

Kabinet B223 

Konzultačné hodiny: párny štvrtok 13.30 – 16.05 hod 

               nepárny štvrtok 8.05 – 10.35 hod 

Individuálne konzultácie po vzájomnej dohode. 

 

mailto:viragova.monika@soskn.sk

