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PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 
V školskom roku 2017/2018 bude na Základnej škole s VJM Moldava nad Bodvou vykonávať funkciu 
výchovného poradcu Tímea Šimková. Práca výchovného poradcu sa bude riadiť plánom práce školy 
a bude obsahovať trvalé a termínované úlohy. 
 
HLAVNÉ ÚLOHY A ČINNOSŤ VP 
Hlavné úlohy a činnosti výchovného poradcu sú v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní, Dohovorom a právach dieťaťa a Pedagogicko – organizačnými pokynmi na školský rok 
2017/2018. 
V súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov bude posilňovaná a podporovaná pozícia 
výchovného poradcu v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR na tento školský rok. 
ÚLOHY A POSLANIE VP V ŠKOLE 
Poslaním VP v školskom systéme je poskytovanie odbornej psychologickej a pedagogickej starostlivosti 
žiakom, rodičom i pedagogickým zamestnancom školy. 
VP plní úlohy školského poradenstva, popri svojej pedagogickej činnosti, v otázkach výchovy, vzdelávania 
a v oblasti prevencie problémového a delokventného vývinu mládeže. Sprostredkúva prepojenie školy 
s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti a mládež. Poskytuje metodickú 
a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy, žiakom a zákonným zástupcom. 
HLAVNÉ ČINNOSTI VP 
Poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti 
prevencie problémového a delikventného vývinu detí a mládeže.  
Konzultačná činnosť - zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri 
riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o možnostiach voľby povolania.  
Koordinačná činnosť - sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými zariadeniami a inými 
odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež.  
Výchovný poradca rieši výchovno-vzdelávacie problémy žiakov, pomáha určovať ich priority a zameriava 
svoju činnosť na ich prevenciu,  rieši odbornú poradenskú činnosť v oblasti profesijnej orientácie. 
Výchovný poradca funguje v dvoch základných polohách: 
1. ako ochranca a poradca žiakov: - vo výchove, 
                                                                    - v profesijnej orientácii, 
2. ako koordinátor výchovy v škole a ako poradca rodičov. 
 ÚLOHY VYPLÝVAJÚCE Z HLAVNÝCH ÚLOH ŠKOLY 
Činnosti v oblasti výchovného poradenstva: starostlivosť o talentovaných a nadaných žiakov a o žiakov 
so ŠVVP: 

 sledovať vývin žiakov a zmeny v ich správaní. Ak sa správanie dieťaťa nedá korigovať pedagogickými 
postupmi, po konzultácii s vedením školy zabezpečiť odborné psychologické alebo 
špeciálnopedagogické vyšetrenie a postupovať na základe príslušných záverov,  

 zabezpečiť diagnostiku a evidenciu porúch žiakov o správaní a učení, 

 usmerňovať triednych učiteľov pri vypracovaní IVP,   

 v záujme skvalitnenia tejto práce úzko spolupracovať s rodičmi, triednymi učiteľmi a vyučujúcimi 
jednotlivých predmetov, 

 pokračovať v úzkej spolupráci s CPPPaP, Slovenskej jednoty 29, Košice, s odborníkmi v danej oblasti, 

 spolupracovať s odborníkmi CŠPP, Bocatiova 1, Košice, 

 venovať stálu pozornosť talentovaným a nadaným žiakom, ich rozvoju, zabezpečiť zapájaniu sa do 
súťaží, 

 pri organizácii výchovy a vzdelávania žiakov so ŠVVP dohliadať na realizáciu odporúčaní špeciálneho 
pedagóga, 
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 spolupracovať na integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – spolupráca so 
špeciálnym pedagógom, 

 v zmysle Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so ŠVVP propagovať nové spôsoby 
skúšania vedomostí, 

 aktívne sa zapájať do činností súvisiace so zápisom detí do 1. ročníka, 

  pred vstupom detí do nultého ročníka spolupracovať so psychológom, sledovať zaškolenie v 0. 
ročníku ako aj prechod žiakov na II. stupeň. 
 
Pri práci so žiakmi uplatňovať koncepciu tvorivo-humanistickej výchovy. Vstupovať do sveta dieťaťa bez 
predsudkov, pretože ,, nič nie je mocnejšie a výchovnejšie, než pocit, že ten druhý chápe, že mi rozumie 
a prijíma ma takého aký som ” /M. Zelina/.  
 
TERMINOVANÉ ÚLOHY  
September : 

 preštudovať POP MŠ SR na školský rok 2017/2018, 

 vypracovať plán výchovného poradenstva na školský rok 2017/2018,  

 úzko spolupracovať s učiteľmi vo všetkých ročníkoch ZŠ a ŠT, 

 evidencia nadaných, talentovaných  a problémových žiakov v triede - zber informácií od triednych 
učiteľov, 

 konzultácia s CPPPaP, Slovenskej jednoty 29, Košice o správnom vyplňovaní návrhu na vzdelávanie 
žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v ZŠ, 

 konzultácia s CŠPP, Bocatiova 1, Košice, 

 spolupracovať pri špeciálno-pedagogických vyšetreniach,  

 spolupracovať pri príprave IVP plánov pre žiakov so ŠVVP, 

 odoslať vypracované IVP príslušným orgánom na kontrolu. 
Október: 

 pracovná porada výchovných poradcov CPPPaP Slovenskej jednoty, Košice - prenos informácií, 

 spolupráca s triednymi učiteľmi - problémoví žiaci, slaboprospievajúci žiaci, žiaci s PU - priebežne, 

 spolupracovať pri psychologických vyšetreniach. 
November: 

 návrhy na psychologické vyšetrenie, evidencia žiakov s poruchami učenia a správania, objednanie na 
kontrolné vyšetrenie,  

 zhromaždenie údajov a hodnotenie práce s integrovanými žiakmi a slaboprospievajúcimi žiakmi 
podľa hodnotiacich správ pedagógov na zasadnutí MZ a pedagogickej rade za I. štvrťrok. 
December: 

 konzultácia s triednymi učiteľmi o adaptácií žiakov v nultých ročníkoch - zber  informácií), 

 stretnutie rodičov 9. ročníka s výchovným poradcom, 

 pracovná porada výchovných poradcov CPPPaP Slovenskej jednoty, Košice - prenos informácií. 
Január: 

 sledovať zaškolenie v nultých ročníkoch ako aj prechod žiakov na II. stupeň - priebežne, 

 zhromaždenie údajov o integrovaných žiakoch, pozbieranie polročných hodnotení žiakov so ŠVVP na 
základe hodnotiacich správ pedagógov na hodnotiacej pedagogickej rade za I. polrok 
Február: 

 predbežná kalkulácia počtu žiakov so ŠVVP (slaboprospievajúci žiaci, žiaci s poruchami učenia, žiaci 
s poruchami správania). 
Marec: 
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 kontrola evidencie žiakov s poruchami učenia a správania, mentálnym postihom a následné 
objednávanie žiakov so ŠVVP na kontrolé vyšetrenia, 

 pracovná porada výchovných poradcov CPPPaP Slovenskej jednoty, Košice - prenos informácií. 
 
Apríl: 

 zhromaždenie údajov integrovaných žiakov na základe hodnotiacich správ pedagógov na hodnotiacej 
pedagogickej rade za 3. štvrťrok. 
 
Máj: 

 spolupráca so psychologičkou z CPPPaP Slovenskej jednoty, Košice pred vstupom detí do 0. ročníka, 

 konzultácia s triednymi učiteľmi nultých ročníkov o zhodnotení celoročnej práce - v čom vidia 
zlepšenie a v čom  nedostatky. 

Jún: 

 pracovná porada výchovných poradcov CPPPaP Slovenskej jednoty, Košice - prenos informácii, 

 výchovno - vzdelávacie výsledky žiakov so ŠVVP podľa správ pedagógov na koncoročnej hodnotiacej 
pedagogickej rady, 

  zber koncoročných hodnotení žiakov so ŠVVP a následné doručenie príslušným orgánom,  

 vyhodnotenie celoročnej práce výchovného poradcu, 

 uzavretie písomnej dokumentácie výchovného poradcu. 
 
Výchovný poradca  počas celého školského roka plní  úlohy na základe vypracovaného Plánu práce VP. 
Plán práce je otvorený dokument a v priebehu roka sa môže aktuálne dopĺňať podľa potreby pokynov 
vedenia školy. 
 
 
V Moldave nad Bodou, 14.9.2017. 
Vypracovala:  Tímea Šimková 
                       

 

                            
 
 

 

 

 

 

 


