
        Plán práce výchovného poradcu na školský rok 2018/19 
 

 

 

September           - vypracovanie úloh a plánu práce výchovného poradcu na šk. rok 

                               2018/2019, 

- konzultácie s rodičmi a žiakmi, 

                            - oboznámenie pedagogických pracovníkov školy s hlavnými úlohami a  

                               plánom práce výchovného poradcu na šk.rok 2018/2019, 

                            - aktualizácia nástennej tabule zameranej na oblasť výchovného poraden- 

stva vo vestibule školy,  

                                                        

Október               - konzultácie s rodičmi a žiakmi, 

- stretnutie so žiakmi 4. ročníka – poskytnutie informácií o možnostiach VŠ  

   a prípravných kurzoch na prijímacie skúšky, 

- aktualizácia nástennej tabule, 

- workshop pre žiakov 1. ročníka na tému „Deti na nete“ zorganizovaná 

  v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a  

  prevencie v Nových Zámkoch,     

   

- návšteva veľtrhu „Akadémia§Vapac  2018“ zameraného na možnosti  

vysokoškolského  a  pomaturitného vzdelávania  so žiakmi 4. ročníka, 

- účasť a reprezentácia školy na  „Burze práce“, organizovanej Úradom 

   práce, sociálnych vecí a rodiny  v Nových Zámkoch, 

                            - účasť na pracovných poradách výchovných poradcov, organizovaných 

                               CPPPaP v N. Zámkoch  spojených s prednáškami na rôzne aktuálne 

                               témy, 

                              

November           - stretnutie s triednymi učiteľmi 4. ročníka – informácie o potvrdzovaní 

                              správnosti údajov a vypĺňaní prihlášok na VŠ, 

                            - konzultácie s rodičmi a žiakmi, 

                            - poskytovanie informácií v oblasti životného plánovania a profesijnej  

                              orientácie  o možnostiach ďaľšieho štúdia, 

                            - aktualizácia nástennej tabule, 

                            - spolupráca pri realizácii opatrení vyplývajúcich zo štvrťročnej hodno- 

                              tiacej porady, 

                            - organizácia prednášky,  zameranej na prípravu na partnerský vzťah, rodi- 

                               čovstvo a zásady zdravého štýlu života pre žiačky 1. ročníka, 

                           -  organizácia a realizácia  „Dňa otvorených dverí OA Šurany“, 

                       

December           - poskytovanie konzultácií, 

- spolupráca pri vypĺňaní prihlášok na VŠ, 

- oboznamovanie s aktuálnymi informáciami o ďaľšom štúdiu, 

- zabezpečenie testovania zameraného na správnu profesijnú  

  orientáciu v oblasti výberu ďaľšieho štúdia, resp, povolania 

   pre žiakov 3. ročníka, 

 

 

Január                - spolupráca pri vypĺňaní prihlášok na VŠ, 

                          - poskytovanie informácií o ďaľšom štúdiu a aktualizácia nástennej tabule, 



                          - spolupráca pri realizácii opatrení vyplývajúcich z polročnej klasifikačnej 

   porady, 

                

 

Február             - poskytovanie konzultácií, 

                         - spolupráca  pri vypĺňaní prihlášok na VŠ,  

                         - aktualizácia nástennej tabule, 

 

 

Marec               - aktualizácia informácií o možnostiach ďaľšieho štúdia, 

                         - poskytovanie konzultácií, 

                         - spolupráca  pri vypĺňaní prihlášok na VŠ, 

 

 

Apríl                - konzultácie so žiakmi a rodičmi, 

                        - spolupráca pri realizácii opatrení vyplývajúcich z trištvrteročnej hodno- 

                           tiacej porady, 

-  na základe úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality 

   a inej protispoločenskej činnosti v SR na r. 2016-2020 a Celoštátnej    

   stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR  zabezpečiť besedu 

   s odborníkmi z polície na tému „Šikanovanie a rôzne prejavy intolerancie,  

   kriminalita páchaná mládežou a na mládeži“ pre žiakov 2. ročníka, 

                       -  vhodnou formou si pripomenúť „Týždeň bezpečnosti premávky“ v spo- 

                           lupráci s odborníkmi z tejto oblasti, 

 

Máj                 - spolupráca pri prijímacom konaní, 

 -  konzultácie s rodičmi a žiakmi, 

 

Jún                 - spolupráca pri realizácii opatrení z koncoročnej klasifikačnej porady, 

 - vypracovanie  hodnotiacej  správy o VP  za šk. r. 2018/2019. 

 

 

     Žiaci našej školy si budú vhodnou formou pripomínať významné udalosti, výročia a pa- 

mätné dni. Výchovný poradca bude využívať možnosť vystúpenia na pedagogickej rade, 

osobného kontaktu na rodičovských združeniach a priameho vstupu do tried. Naďalej bude 

pokračovať spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

v N. Zámkoch, ako aj inými odbornými, kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami. 

V súlade s plánom práce školy a podľa aktuálnej ponuky agentúry zabezpečujúcej výchovné 

koncerty sa bude výchovný poradca podieľať na relizácii  týchto koncertov pre žiakov našej 

školy. 

 

 

Šurany, 3.9.2018 

 

Ing. E. Matejíčková    Ing. V. Sporná 

riaditeľka školy    výchovná poradkyňa 

                                                                                                                                                                                                                                          


