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Plán 

výchovného poradenstva na školský rok 2021/2022 

 
                                                     

 

 V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2021/2022, Akčného plánu 

predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu 

a ostatným prejavom intolerancie, odporúčania Odboru školstva ŽSK , AVP, Národného 

plánu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva, Revidovaného národného akčného 

plánu Dekády začleňovania rómskej populácie , Národného programu boja proti 

obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 – 2021 , Dodatku č.1 k štátnym vzdelávacím 

programom pre gymnáziá, SOŠ a konzervatóriá a analýzy minulých rokov  sa budú plniť 

nasledovné úlohy : 

 

 

Trvalé úlohy 
 

1.  Poskytovať informácie a poradenské služby žiakom, rodičom a pedagogickým 

     pracovníkom OU Martin v oblasti výchovy a vzdelávania 

 

2.  Udržiavať kontakty s inštitúciami a organizáciami, ktoré môžu pomôcť riešiť  

    výchovné problémy a poradenskú službu ( rodičovské združenie, úrady práce, 

mestské a obecné úrady, referáty starostlivosti o deti a rodinu, CPPPaP, PZ, Turčianske      

osvetové stredisko, Okresná     knižnica...) 

 

3.  Zúčastňovať sa porád výchovných poradcov  organizovaných  CPPPaP a ŽSK, zapojiť 

sa do školiacich seminárov ku grantovým programom EU v oblasti formálneho 

a neformálneho vzdelávania, propagácii občianskej participácie mládeže a prevencii 

sociálno-patologických javov v školách a školských zariadeniach 

 

4.  Viesť  záznamy a ostatnú pedagogickú dokumentáciu súvisiacu s činnosťou  

    výchovného poradcu 

 

5.  Priebežne venovať pozornosť protidrogovým aktivitám, prevencii sociálno-

patologických javov mládeže  

 



6.  Nástennou formou , príspevkami na web-stránke školy informovať žiakov a učiteľov o 

aktuálnych úlohách 

 

7.  Pomáhať riešiť problémy študentov , zapájať študentov do diania v škole –  spolupráca 

so žiackou školskou radou 

 

8.  Sprostredkovanie prepojenia na psychologickú a inú odbornú pomoc 

 

9.  Koordinácia integrácie  žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 

10. Kariérne poradenstvo –poradensko-informačná činnosť v oblasti profesijnej orientácie 

a ďalšieho štúdia 

 

11. Vzdelávanie, profesionalizácia práce výchovného poradcu – Asociácia výchovných 

poradcov, CPPPaP, ŽSK, OÚ,... 

 

12. Propagácia podujatí a prezentácia usporiadaných akcií na stránke školy, regionálnych 

masovokomunikačných prostriedkoch, resp. VÚC 

 

 

 

Poradenské dni  
 

 

 

Párny týždeň -   utorok  -         8,45 – 9,30   C 12 

 

                    Nepárny týždeň -  štvrtok    -      9,50 – 10,35 

 

  
                                                   

Terminované úlohy výchovného poradcu 
 

   

august vypracovanie plánu výchovného poradenstva 

 

september  9. september – Pamätný deň holokaustu  -  
                       informácia žiakom 1. ročníka o práci výchovného poradcu 

  zverejnenie konzultačných hodín 

rodičovské združenie – informácia pre rodičov o práci výchovného poradcu  

  evidencia žiakov so ŠVVP, informácie k vyplneniu štatistických údajov 

práca so študentmi zo sociálne znevýhodneného prostredia – stredoškolské    

štipendiá 

 21.september – Medzinárodný deň mieru -boj proti rasizmu, antisemitizmu a 

xenofóbii  

 Biela pastelka – zbierka na pomoc nevidiacim  

Program Cesta k emocionálnej zrelosti 

  Unicef – Škola priateľská k deťom 

   Školy, ktoré menia svet 

 



október  

Žena v tiesni – beseda v rámci projektu Nebuď ďalšou obeťou, návšteva              

výstavy 

 Dni duševného zdravia - Dni nezábudiek – Liga za duševné zdravie 

                        predbežný prieskum o problémových žiakoch  

získavanie informácií o uplatnení absolventov predchádzajúceho školského 

roku    a analýza výsledkov – spolupráca s ÚPSVaR 

  Svetový deň zvierat 

Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách – opatrenia 

na predchádzanie šikanovania – Smernica č.36/2018 k prevencii a riešeniu 

šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach 

 

november  

                        evidencia žiakov, ktorí zanedbávajú povinnú školskú dochádzku 

 práca so žiakmi s problémami učenia sa – prednáška pre pedagogických     

pracovníkov 

Medzinárodný deň študentstva –Otvorená škola, Medzinárodný týždeň 

vzdelávania 

Ukážme, čo vieme – deň otvorených dverí 

spolupráca pri získavaní žiakov ZŠ - spolupráca výchovný poradca-

pedagogicko-psychologická poradňa – rodič - žiak 

  Deň boja proti fašizmu a antisemitizmu 

pohovory s neprospievajúcimi a ťažšie vychovateľnými žiakmi po ¼- ročnej 

klasifikačnej porade 

 

december ochrana mládeže pred negatívnymi účinkami drog - 

  1.december –Svetový deň boja proti AIDS 

  Červené stužky – celoslovenská kampaň 

monitorovanie výsledkov  žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

a pomoc pri vytváraní podmienok pre ich ďalšie vzdelávanie 

  Vianoce – sviatky rodiny, význam  pevných vzťahov v rodine 

 

január šikanovanie a vydieračstvo medzi žiakmi – dotazník  

informácie pre žiakov ZŠ o možnosti štúdia na našej škole - spolupráca 

výchovný poradca-pedagogicko-psychologická poradňa – rodič - žiak 

  informácie o možnostiach štúdia na VŠ 

konzultácia s triednymi učiteľmi o problémových žiakoch a pohovory 

s rodičmi v prípade potreby 

výročie oslobodenia koncentračného tábora Osvienčim – práca s filmom 

 

február pohovory s neprospievajúcimi a ťažšie vychovateľnými žiakmi 

  po polročnej klasifikácii 

  význam priateľstva , lásky  a rodičovstva -Deň sv. Valentína 

  vyhodnotenie dotazníka zameraného proti šikanovaniu a vydieračstvu 

  prehodnotenie sociálnych štipendií 

   

 

marec            informácie pre žiakov a rodičov ZŠ 

  zážitkový seminár – dodržiavanie ľudských práv 

Týždeň boja proti rasizmu – kampaň Rady Európy „Každý iný – všetci 

rovní“ 

  eliminácia segregácie rómskych detí, spolupráca s ROCEPO 



 

apríl 
ohľaduplnosť, vzájomná pomoc- Deň narcisov – spolupráca s Ligou proti 

rakovine 

Prečo som na svete rád – výtvarná súťaž s protidrogovou tematikou 

múzeum holokaustu v Seredi - exkurzia 

máj Deň matiek – význam materstva a rodiny, etické aspekty rodinného a 

sexuálneho života 

 Medzinárodný deň ČK – získavanie bezpríspevkových darcov krvi 

informácia o postupe pri zapájaní sa do pracovného pomeru 

  beseda s pracovníkmi Úradu práce pre končiace ročníky 

   

 

 

jún MDD – Dohovor o právach dieťaťa – rešpektovanie názorov detí  

zabezpečenie informácií o uplatnení absolventov formou návratky resp.SMS 

triednym učiteľom 

zhodnotenie práce na úseku výchovného poradenstva 

 

v priebehu školského roka budú aktuálne uskutočňované podujatia podľa momentálnej 

ponuky odborne garantovaných programov – besedy, filmové predstavenia, koncerty, 

exkurzie, výstavy, workshopy,... 

 

✓ V spolupráci s CPPPaP Martin, CPLPR Martin , CVČ Kamarát Martin sa žiaci 

zúčastnia besied 

✓ V spolupráci s ČK, LPR, UNICEF, Ligou za duševné zdravie – verejné zbierky 

 

 

Martin, 3.9. 2021                                

 

 

Vypracovala: výchovná poradkyňa  Mgr.Ladislava Bartošová ............................................... 

 

Schválila      : riaditeľka školy Mgr. Anna Macháčková ......................................................... 

                                                    

 

 

   

 

 

 

 

 


