
 

 

                      

                                    

Plán práce výchovného poradcu na školský rok  2017/2018 

 

Úlohy vyplývajúce z hlavných úloh školy: 

–    zvyšovať úroveň poznatkov v oblasti VP 

- získavať informačné a  metodické materiály pre poradenskú prácu so žiakmi 

- aktívne spolupracovať s vedením školy 

- uskutočňovať individuálne konzultácie s problémovými žiakmi a s ich rodičmi 

- priebežne spolupracovať s CPPP v prípadoch riešenia problémov žiakov so ŠVVP 

- metodicky pomáhať triednym učiteľom pri výchove a vzdelávaní 

- koordinovať spoluprácu školy a rodiny 

- aktuálne informovať žiakov a rodičov o možnostiach ďalšieho štúdia 

- aktívne spolupracovať s vedením školy na propagácii školy na verejnosti a v ZŠ 

s cieľom získať žiakov pre štúdium na našej škole 

- uskutočňovať preventívno-výchovné aktivity v oblasti drogovej závislosti 

- nadväzovať kontakty s inštitúciami, organizáciami a združeniami, ktoré môžu svojou 

činnosťou pomôcť pri riešení problémov  

- zúčastňovať sa porád a školení výchovných poradcov  podľa príslušných termínov 

- sústavne sa vzdelávať a pracovať na osobnostnom raste výchovného poradcu 

- aktualizovať informácie na nástenkách na ZŠ, v meste,  v škole 

- informovať žiakov o možnostiach štúdia na VŠ 

     September: 

1. Kurz „Spoznajme sa navzájom“ – adaptačný program pre študentov 1. ročníka  

Z: Mgr. Švajlenová, Mgr. Benkovičová - SCPPPaP, tr. učitelia, učitelia ETV 

2. Plán spolupráce na nový školský rok s Pedagogicko-psychologickou poradňou v 

Prievidzi, Špeciálnou ZŠ v Handlovej, s DIC v Kremnici a so SCPPPaP v Prievidzi.  

Z: Mgr. Švajlenová 

3. Veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Slovakia 2017 v Nitre.  

Z: Mgr. Švajlenová, triedni učitelia  

4. Aktualizácia informácií -  nástenky v meste Handlová a v škole. 

Z: Mgr. Švajlenová 

5. Účasť na príprave a propagácii školy.  

Z: Mgr. Švajlenová, Ing. Chylová 



 

 

 

Október: 

1. Riešenie problémov u žiakov 1. ročníkov, začlenenie do nového kolektívu, adaptácia na 

nové prostredie.  

Z: Mgr. Švajlenová, triedni učitelia 

2. Účasť na pracovnej porade VP  - CPPPaP Prievidza – p. Bartová – metodička, 

Z: Mgr. Švajlenová 

3. „Ekotrh“ – práce žiakov – strojári, Z: Pavlák, zabezpečenie účasti v spolupráci s CVČ 

Relax Handlová, Z: Ing. Chalmovská 

4. Triednické hodiny k protidrogovej prevencií - prieskum fajčenia a drog. závislostí,  

Z: Mgr. Švajlenová, triedni učitelia 

5. Prednášky pre študentov - príloha bude priložená k plánu po konzultácií a určení 

termínov s SCPPPaP  Prievidza – Mgr. B. Benkovičová,  

Z: Mgr. Švajlenová 

6. „Poznajme sa bližšie“ – program pre internátnych žiakov, 

Z: pracovníci SCPPPaP 

7. „Fotosúťaž“ – A. Koszta – Relax – práce grafikov, Z: Mgr. Čapliarová 

November: 

1. Pracovné stretnutie s výchovnými poradcami zo základných škôl v regióne 

Z: Mgr. Švajlenová 

2. Nábor na  RRŠ u žiakov 9. ročníkov ZŠ  -  celý okres Prievidza  

Z:Mgr.Švajlenová 

3. Pracovná porada výchovných poradcov – účasť podľa termínu  

Z: Mgr. Švajlenová 

4. Aktívna účasť na Burze SŠ v Žiari nad Hronom – „Stredoškolák“  

Z: Mgr. Švajlenová, Ing. Krónerová, Ing. Chylová 

5. Aktívna účasť na Burze SŠ v Prievidzi – Novákoch  

Z: Mgr. Švajlenová, Ing. Chylová 

6. Zabezpečenie vstupu pracovníkov VŠ pre študentov končiacich ročníkov za účelom 

propagácie študijných odborov  

Z: Mgr. Švajlenová 

7. Príprava Dňa techniky – hromadná aktivita na SOŠ Handlová  

Z: Ing: Chalmovská 

8. Prednášky pre žiakov ( podľa harmonogramu o spolupráci so SCPPP a P ) 



 

 

Z: Mgr. Švajlenová, pracovníci SCPPPaP 

9. Preventívne aktivity - „Týždeň boja proti fajčeniu“ 

Z: Mgr. Švajlenová, triedni učitelia 

 December: 

      1.  Riešenie  študijných  problémov u študentov – individuálne pohovory 

           Z: Mgr. Švajlenová 

      2.  Individuálne konzultácie s problémovými žiakmi 

           Z: Mgr. Švajlenová 

      3.   Účasť na RRŠ na ZŠ - nábor 

            Z: Mgr. Švajlenová 

      4.  Prednášky pre žiakov (podľa harmonogramu o spolupráci so SCPPP a P) 

           Z: Mgr. Švajlenová, pracovníci SCPPPaP 

  Január: 

1. Účasť na RRŠ na ZŠ - nábor 

Z: Mgr. Švajlenová 

2. Kariérne poradenstvo študentom, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na VŠ 

Z: Mgr. Švajlenová 

3. Vypĺňanie prihlášok na VŠ – informácie, pomoc študentom 

Z: Mgr. Švajlenová 

4. Individuálne konzultácie s problémovými žiakmi 

Z: Mgr. Švajlenová 

5. Propagácia školy na  základných školách -  nástenky na  ZŠ 

Z: Mgr. Švajlenová 

6. Prednáška zástupcu ÚPSVaR v Handlovej: „ Ako sa správať po ukončení štúdia“ 

Z: Mgr. Švajlenová 

7. „Prevencia a eliminácia agresivity a šikanovania“ – program pre žiakov ubytovaných  na 

školskom internáte   

Z: pracovníci SCPPPaP 

Február: 

1. Účasť na RRŠ na ZŠ - nábor 

Z: Mgr. Švajlenová 

2. Preventívne prednášky príslušníkov Mestskej polície v Handlovej  

Z: Mgr. Švajlenová 

3. Prednáška pre žiakov 4. ročníka (podľa harmonogramu o spolupráci so SCPPP a P) 



 

 

Z: Mgr. Švajlenová, pracovníci SCPPPaP 

4. Individuálne  konzultácie s problémovými žiakmi 

Z: Mgr. Švajlenová 

5. Psychohygiena a antistresový program pre žiakov ubytovaných na DM  

Z: pracovníci SCPPP a P 

6. Triednické hodiny pre študentov prvých ročníkov - prieskum, anketa „čo sa im páči, 

alebo čo ich sklamalo, prípadne čo by zmenili na našej škole“ 

Z: Mgr. Švajlenová, triedni učitelia 

7. „Deň otvorených dverí“- hromadná aktivita na SOŠ 

Z: Mgr. Švajlenová, jednotliví pedagógovia 

Marec: 

1. Účasť na RRŠ na ZŠ - nábor 

Z: Mgr. Švajlenová 

2. Prednášky pre žiakov (podľa harmonogramu o spolupráci so SCPPPaP) 

Z: Mgr. Švajlenová, pracovníci SCPPPaP 

3. Individuálne konzultácie podľa  potreby – kariérne poradenstvo, prihlášky na VŠ 

Z: Mgr. Švajlenová 

4. Pracovná porada výchovných poradcov – účasť podľa termínu 

Z: Mgr. Švajlenová 

Apríl: 

1. Individuálne konzultácie a práca so študentmi končiacich ročníkov 

Z: Mgr. Švajlenová 

2. Nábor žiakov na nadstavbové a pomaturitné štúdium 

Z: Mgr. Švajlenová 

3. Prednášky pre žiakov (podľa harmonogramu o spolupráci so SCPPPaP) 

Z: Mgr. Švajlenová, pracovníci SCPPPaP 

4. „Deň Zeme“ – hromadná aktivita, účasť na celomestskom podujatí  

Z: jednotliví pedagógovia 

5. Preventívna prednáška s kap. Ing. Preťovou - polícia Prievidza na tému „Kriminalita 

mladistvých“ 

Z: Mgr. Švajlenová, Ing. Preťová 

    Máj: 

1. „Zdravý životný štýl“ - skupinové aktivity s triednymi učiteľmi 

Z: triedni učitelia 



 

 

2. Individuálne konzultácie s problémovými žiakmi 

Z: Mgr. Švajlenová 

3. Nábor žiakov na nadstavbové a pomaturitné štúdium 

Z: Mgr. Švajlenová 

    Jún: 

      1.  Sledovanie výsledkov a úspešnosti prijatia študentov na VŠ, konzultácie o náhradných 

možnostiach  

                  Z: Mgr. Švajlenová  

       2.  Hromadná aktivita – „Deň zdravia na SOŠ“ 

            Z: Mgr. Jendrušáková, Mgr. Švajlenová 

4. Skupinová aktivita pre študentov 1. ročníka nadstavbového štúdia – profesijná   

                  orientácia 

     Z: Mgr. Švajlenová 

5. Hodnotenia začlenených žiakov, dokumentácia 

Z: Mgr. Švajlenová 

6. Pracovná porada výchovných poradcov – účasť podľa termínu CPPP a P 

Z: Mgr. Švajlenová 

7. Záverečná správa o práci VP 

Z: Mgr. Švajlenová 

 

 Študenti  pomaturitného štúdia majú samostatné konzultácie a pravidelné prednášky. 

 Termíny prednášok budú doplnené a aktualizované priebežne. 

 

 

 

 

V Handlovej dňa: 28.08.2017       Mgr. Soňa Švajlenová 

 

 


