
         Úlohy výchovného poradenstva v školskom roku 2018/2019 
  

 

     V školskom roku 2018/2019 na Obchodnej akadémii v Šuranoch boli pre oblasť výchovné- 

ho poradenstva vytýčené nasledovné úlohy, ktoré boli určené na základe podkladov čerpa- 

ných z platných Pedagogicko-organizačných pokynov pre tento školský rok, všeobecne zá- 

väzných právnych  a rezortných predpisov, metodických usmernení a koncepcií: 

 

- výchovný poradca bude úzko spolupracovať s ostatnými členmi pedagogického zboru, 

   najmä s triednymi učiteľmi, s koordinátorom komisie pre prevenciu drogových závislostí 

   a sociálno-patologických javov, s príslušným školským zariadením poradenstva a prevencie,     

   s úradom práce, rodiny a sociálnych vecí, so sociálnymi partnermi školy, s rodičmi žiakov,     

   zamestnávateľskými a zamestnaneckými organizáciami a záujmovými občianskymi           

   organizáciami, 

 

- konzultácie so žiakmi školy a ich zákonnými zástupcami, týkajúce sa výchovy a vzdelá- 

  vania pri optimalizácii osobnostného, sociálneho a profesijného vývinu, poskytovanie 

  informácií o možnostiach vysokoškolského, resp. pomaturitného štúdia v rámci vymedze- 

  ných  konzultačných hodín: t.j. v pondelok od 7.50 hod. do 8.35 hod. a vo štvrtok  od  8.40  

  hod.  do 9.25 hod. v kabinete výchovného poradenstva, v prípade potreby i mimo 

  vymedzených konzultačných hodín,   

 

- v spolupráci s vyučujúcimi anglického jazyka sa podieľať na organizácii otvorených hodín  

  anglického jazyka pre žiakov základných škôl, s cieľom upriamiť pozornosť na možnosti  

  štúdia na našej škole pri ich následnom výbere strednej školy, 

  

- štúdium platných právnych noriem a ustanovení týkajúcich sa výchovného poradenstva, 

   štúdium systému starostlivosti o sociálne a zdravotne znevýhodnené deti a žiakov, vypra- 

   covanie štatistiky, spolupráca s pracovníkmi poradenských a iných špecializovaných 

   pracovísk v starostlivosti o žiakov so ŠVVP,  

 

- aktívna účasť na poradách, pracovných stretnutiach, seminároch a školeniach pre VP, na 

   akciách realizovaných Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a 

   iných inštitúcií participujúcich na výchove a vzdelávaní žiakov, 

 

- podieľať sa na realizácii úloh vyplývajúcich z Národného programu ozdravenia výživy oby- 

  vateľov SR, Národného programu prevencie obezity, Národného programu kardiovasku- 

  lárnych ochorení a Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR, Koncepcie 

  boja proti extrémizmu na roky 2015 - 2019, Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, 

  Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 - 2018, spolupodieľať 

  sa na výchove v duchu  humanizmu,  práv dieťaťa,  predchádzania všetkých foriem  

  diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu  ako integrálnej súčasti  celoživotného   

  procesu podpory a ochrany ľudských práv, vytvárať priaznivé multikultúrne  prostredie 

  v škole, dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie, 

 

- monitorovať sociálnu atmosféru v triedach, v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa priebežne 

  monitorovať správanie detí a jeho zmeny, a v prípadoch oprávneného podozrenia  na  poru- 

  šovanie ich zdravého osobnostného vývinu bezodkladne zabezpečiť ich aktívnu ochra- 

  nu a využívať účinné nástroje na prechádzanie, resp. riešenie prvých príznakov záškolactva, 

  problémového alebo agresívneho správania, šikanovania, fyzického alebo psychického 

  týrania, delikvencie, zneužívania návykových látok, prejavov extrémizmu a pod.,  



 

- v prípade potreby postupovať v zmysle Smernice č. 36/2018 k prevencii a riešeniu 

  šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach vydanej MŠVVaŠ SR, túto  

  oblasť v súlade s ustanoveniami Školského poriadku OA  Šurany  monitorovať 1-krát  ročne   

  formou dotazníkov  v spolupráci  s CPPPaP,   

   

 - v zmysle úloh vyplývajúcich z Národnej protidrogovej stratégie na roky 2013 - 2020,    

   Stratégie prevencie kriminality, Národnej stratégie na ochranu detí  pred násilím, Stratégie 

   SR pre mládež na roky 2014 - 2020,  sa  podieľať na prevencii rizikového správania  

   realizovaním aktivít, ktoré sú zamerané na  prevenciu a elimináciu nežiadúceho správania,  

 

- venovať zvýšenú  pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálno-patologickými javmi, 

  a prevencii užívania alkoholu a tabaku a odvykaniu od nich, 

 

-  poskytovať žiakom informácie o dobrovoľníctve ako jednom zo spôsobov získavania 

  nových zručností, kompetencií a skúseností, ktoré môžu prispieť k ich informovanému 

  rozhodnutiu sa pre určité povolanie alebo k výberu ďalšieho študijného zamerania,  

 

- viesť evidenciu  o pohovoroch so žiakmi a rodičmi, týkajúcich sa výchovných problémov,      

   resp. uložených výchovných opatrení, ako aj informácií v súvislosti s ďaľším vzdelávaním          

   a profesijnou orientáciou žiakov, 

 

- viesť evidenciu o porušení ustanovení školského poriadku,  

 

- priebežne aktualizovať informačnú tabuľu o výchovnom poradenstve, umiestnenú vo vesti- 

   bule školy, 

 

- vhodnou formou si pripomenúť a podieľať sa na aktivitách  v súvislosti s  kampaňou  

  Červené stužky, Svetovým  dňom nefajčenia, Európskym týždňom boja proti drogám,  

  Svetovým dňom prevencie HIV/ AIDS, 

 

- spolupracovať s Komisiou pre prevenciu drogových závislostí a soc.-patologických javov, 

   Ligou proti rakovine, orgánmi činnými v trestnom konaní, kultúrnymi a inými odbornými     

   inštitúciami, 

 

- v činnosti výchovného poradenstva posilňovať význam kariérneho poradenstva, 

 

- spolupracovať na vymedzení opatrení v školskom poriadku proti šíreniu legálnych a ne- 

  legálnych drog v školskom prostredí a posilňovaniu zdravého životného štýlu žiakov a 

  o týchto opatreniach oboznámiť pedagógov, rodičov a žiakov školy, 

 

- realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu a posilniť 

   výchovu žiakov k zdravému životnému štýlu /Svetový deň výživy /. 

 

   

 

 

 

 

Šurany,  3.9.2018                                                                                    Ing. E. Matejíčková 

                                                                                                                 riaditeľka školy 



  

 

 

 

 


