
ČASOVO TÉMATICKÝ PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉRNEHO PORADENSTVA 

        Meno a priezvisko výchovného a kariérového poradcu : 

na pracovisku Partizánska 1 :    Ing. Jaroslav Melikant 

na pracovisku Kapušianska 6 :   Ing. Jozef Tűdöš  

 

Konzultačné hodiny : podľa rozvrhu  hodín 

 

Plán je spracovaný po dohode výchovných poradcov oboch pracovísk školy a po 

konzultácii so školskou psychologičkou PhDr. Matovičovou. 

Je rozdelený na jednotlivé mesiace školského roku. Ďalšie výchovné aktivity pre žiakov 

a rodičov budú organizované na jednotlivých pracoviskách podľa potreby daného pracoviska 

a požiadaviek žiakov a rodičov. Práca je zameraná hlavne na kariérne poradenstvo pre žiakov. 

Dôležitou činnosťou je prezentácia školy na základných školách medzi žiakmi, rodičmi 

a budúcimi zamestnávateľmi. Účasť na prezentačných akciách. 

September  
- žiakov 4. ročníka informovať o možnostiach, formách ďalšieho vzdelávania, štúdiách na 

VŠ, o pomaturitnom štúdiu a zistiť predbežný záujem o štúdium na VŠ 

- navštíviť všetky triedy 1.ročníka a oboznámiť ich s prácou, možnosťami VP, upozorniť ich 

na možné problémy, s ktorými by sa mohli stretnúť (adaptačné, šikanovanie, 

neznášanlivosť a pod.) a poradiť im ako v takýchto prípadoch postupovať. 

- Spracovať na stránke školy záložku výchovné a kariérne poradenstvo 

Október 

- po dohode s tr. učiteľmi 1. ročníka uskutočniť poradenskú besedu na tému „ Ako sa učiť “ 

- viesť žiakov 4. ročníka aby sa naučili samostatne získavať a triediť materiály o VŠ, 

pracovných možnostiach pomocou Internetu, príručiek a podobne 

- zorganizovať exkurziu na TU Košice pre žiakov III. roč. 

November 

- s tr. učiteľmi prvého ročníka prekonzultovať a upresniť zoznam žiakov s výchovnými 

problémami a dohodnúť sa na ďalšom postupe, na závažné problémy upozorniť 

pedagogickú radu 

- v 3.ročníku  pokračovať v poradenskej činnosti o prof. orientácii – možnosti ďalšieho 

uplatnenia po skončení štúdia v spolupráci so školskou psychlogičkou  

- pripraviť žiakov aj rodičov na výber VŠ  alebo zamestnania skôr, ako v poslednom ročníku 

strednej školy, upozorniť na pracovné   možnosti aj mimo miesta bydliska  

December 

- zabezpečiť psychologicko -  poradenské služby pre žiakov štvrtého ročníka ašpirujúcich na 

VŠ štúdium 

- vychádzajúc z Pokynov MŠSR v zmysle dohovoru o Právach dieťaťa v spolupráci s tr. 

učiteľmi sústavne zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno – patologickými javmi, 

monitorovať zmeny v správaní žiakov a v prípade podozrenia z fyzického  alebo 

psychického týranie, či ohrozenia mravného vývinu riešiť problémy s vedením školy,  

centrom psychologickej výchovy a PPP 

- v spolupráci s tr. učiteľmi – pedagogickou radou vytipovať nadaných a talentovaných, 

tvorivých žiakov a hľadať formy a spôsoby ich ďalšieho osobného rozvoja ( SOČ, krúžky, 



olympiády, súťaže ). V spolupráci so študentskou radou realizovať akcie- súťaže motivujúci 

k vyšším výkonom 

Január 

- zistiť záujem u žiakov tretieho ročníka o VŠ a v prípade požiadaviek zabezpečiť psych. 

vyšetrenie týchto žiakov zamerané na zistenie predpokladov pre zvolené štúdium 

- ešte pred klasifikačnou poradou zmonitorovať výchovno – vzdelávaciu situáciu 

v jednotlivých triedach a v spolupráci s vedením školy hľadať riešenia, ako predísť 

možným problémom 

- v spolupráci s tr. učiteľmi podrobne analyzovať výchovno – vzdelávacie výsledky za prvý 

polrok a do riešenia prípadných problémov zapojiť rodičov tzv. problémových žiakov 

a školského psychológa. Zistiť, či sa žiaci vedia správne a efektívne učiť, či majú vytvorené 

správne podmienky a študijné návyky  

Február 

- aktualizovať zoznam žiakov prihlásených na VŠ 

- žiakov tretieho ročníka podrobnejšie informovať o možnostiach a formách štúdia na VŠ 

- konzultovať s rodičmi „zvlášť“ neprospievajúcich žiakov s cieľom vzájomnej spolupráce 

pri riešení slabého prospechu 

 

Marec 
- uskutočniť poradenskú besedu so žiakmi na tému : Problémy  adaptácie na odbor a 

povolanie a uplatnenia človeka v práci a v živote 

- realizovať program, poradenské postupy ( individuálny rozhovor, besedy ) 

s reorientovanými, maladoptovanými žiakmi, so žiakmi s narušeným postojom k odboru 

a povolaniu 

 

Apríl 
- uskutočniť poradenskú besedu pre žiakov štvrtého ročníka – záujemcom  o VŠ na tému : 

Technika štúdia na VŠ a jej špecifikácie v porovnaní so štúdiom na SŠ 

 
Máj 
- žiakom štvrtého ročníka poskytnúť dostatočné informácie o trhu práce  (Úrad práce, PPP, 

Internet, pracovné agentúry a podobne ) 

- sledovať a vyhodnotiť uplatňovanie a účinnosť ped. a psych. záverov, odporúčaní a opatrení 

pri výchove a vzdelávaní tzv. problémových žiakov  a s výsledkami oboznámiť 

padagogickú radu  

 

Jún 
- vyhodnotiť činnosť na úseku VP za školský rok 2019/2020 a informovať pedagogickú radu 

- vypracovať správu pre vedenie školy na úseku VP 

 

 Tento plán je otvorený dokument, ktorý bude aktualizovaný  a dopĺňaný podľa nových 

získaných poznatkov a vzniknutých skutočností. Výchovní poradcovia jednotlivých pracovísk 

budú pravidelne spolupracovať so školskou psychologičkou, budú aktualizovať- inovovať 

nástenku výchovného a kariérového poradenstva. Počas celého týždňa cez prestávky a voľné 

hodiny individuálne konzultovať so žiakmi, ak o to požiadajú, na báze už osvedčenej linky 

dôvery  problémy analyzovať a  riešiť ešte pred ich vypuknutím.  


