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Trvalé úlohy: 

 

1) Starostlivosť o talentovaných žiakov z hľadiska výchovy k povolaniu. 

2) V spolupráci s vyučujúcimi hľadať najvhodnejšie spôsoby prístupu k zaostávajúcim 

a k žiakom s výchovnými ťažkosťami. 

3) Budovať kabinet výchovného poradenstva na škole, zabezpečovať potrebné metodické 

a informačné materiály. 

4) Spolupracovať s náborovými pracovníkmi VŠ a pomaturitných štúdií.  

5) Spolupracovať na príprave exkurzií a dňoch otvorených dverí podľa ponúk 

jednotlivých fakúlt. 

6) Zabezpečovať objednávku informačných publikácií typu: ,, Pred štartom na vysokú 

školu“ a ,, Nadstavbové a pomaturitné štúdium“. 

7) Priebežne pripravovať nástenky s informáciami o možnostiach štúdia na VŠ 

a propagačnými materiálmi. 

8) Sledovať termíny podávania prihlášok aj prostredníctvom masovokomunikačných 

prostriedkov, sledovať špecifiká jednotlivých fakúlt pri podávaní prihlášok 

a informovať o nich študentov. 

9) Robiť skupinové a individuálne pohovory so žiakmi, v rámci ktorých treba: 

a) Evidovať a usmerňovať profesijné záujmy žiakov. 

b) Sledovať a v začiatkoch eliminovať prejavy šikanovania a násilia. 

c) Viesť študentov k humanizmu, vzájomnej tolerancii, k oboznamovaniu sa 

s ľudskými právami a s právami dieťaťa. 

d) Viesť študentov k tomu, aby sa nebáli aktívne vystupovať proti prejavom 

diskriminácie, rasizmu alebo k xenofóbie. 

e) Viesť študentov k navštevovaniu stránok Unicefu a k tomu, aby sa v prípade 

potreby nebáli použiť Linku dôvery alebo radu psychológa. 

  10) Spolupracovať s protidrogovou komisiou našej školy 

  11) Na pedagogických radách informovať učiteľov o aktuálnych otázkach       

        výchovného poradenstva a o profesijnej orientácii žiakov. 

  12) Zúčastňovať sa metodických seminárov pre výchovných poradcov. 

  13) Konzultačné hodiny výchovného poradcu sú: _________________ 

 

Časový plán: 

September: 

- Vypracovať správu o rozmiestnení absolventov šk. roka 2018/2019. 

- Objednať informačné publikácie z vydavateľstva INFOPRESS (ak budú) 

- Usmerňovanie záujmov žiakov 4. ročníka o ďalšie štúdium na povolanie. 

- Pomôcť študentom pri výbere voliteľného maturitného predmetu pri voľbe 

MS z jednotlivých predmetov s ohľadom na podmienky prijímania a na 

ďalšie štúdium na VŠ. 

- Orientovať žiakov na získavanie informácií prostredníctvom internetu 

z www- stránok jednotlivých VŠ. 

 

Október:     -   Informovať študentov 4. ročníka o vysokoškolskom systéme 

    u nás, o akreditácii jednotlivých odborov a možnosti získavania   

    informácií o nových akreditáciách. 

- Skupinové a individuálne pohovory so žiakmi 4. ročníka.  

- Zabezpečovať nový informačný materiál o možnosti štúdia na VŠ 

a oboznamovať s ním žiakov. 



- Postupne vytvoriť panel na 4. poschodí školy resp. v 4. triede  na tému: ,, 

Kam po maturite?“. 

- Na schôdzach ZRPŠ robiť individuálne pohovory s rodičmi žiakov 4. 

ročníka. 

- Preštudovať dokumentáciu o žiakoch 1. ročníka a informovať sa o ich 

profesijných plánoch. 

 

November:  -   Informovať žiakov 4. ročníka o správnom vyplnení prihlášok na  

    VŠ  na nadstavbové štúdium. 

- Zaslať prihlášky na Fakultu architektúry STU v Bratislave. 

 

December:  -   Pripraviť a zaslať prihlášky na VŠ na odbory s talentovými  

              skúškami.  

 

Január:        -   Priebežné dopĺňanie informačného panelu na 4. poschodí  o nové  

    ponuky a informácie.  (resp. v 4.triede) 

- Individuálne pohovory so žiakmi 4. ročníka do teraz nerozhodnými 

o ďalšom štúdiu a s ich rodičmi. 

- Na zasadnutí PR informovať o profesijnom záujme maturantov.  

 

Február:      -    Do 15.2. resp. 28. 2. 2020 (resp. do 31.3.2019 alebo do 30.4.2019)  zaslať 

prihlášky na všetky univerzitné   

                         a pedagogické smery štúdia – MR,SR 

-  Do evidencie všetkých žiakov doplniť výsledky z klasifikačnej  

      konferencie. 

-  Formou besedy oboznámiť žiakov 3. ročníka zo zásadami  

      výberu na VŠ a pomaturitné nadstavbové štúdium. 

 

 

Marec:    -  Zaslať prihlášky na všetky ekonomické fakulty. 

-  Informovať žiakov 4. ročníka o obsahu a priebehu prijímacích pohovor na 

VŠ a usmerňovať ich prípravu na ne. 

-  Informovať žiakov 4. ročníka o možnostiach pomaturitného nadstavbového 

štúdia. 

-  Robiť skupinové individuálne pohovory so žiakmi 3. ročníka o ich 

profesionálnom zameraní. 

 

Apríl:  -  Vyhodnotiť rozloženie záujmov žiakov maturitného ročníka  

      o vysokoškolské a nadstavbové štúdium. 

-  Robiť skupinové a individuálne pohovory so žiakmi 2. ročníka o ich 

profesionálnom zameraní. 

-  Venovať osobitnú starostlivosť žiakom 4. ročníka, ktorí sa rozhodli pre 

nástup do zamestnania. 

-  Informovať študentov 4. ročníka o ich povinnostiach a ďalších možnostiach, 

v prípade, že ich neprijmú na VŠ ani do zamestnania. 

 

Máj:  -  Zaslať prihlášky záujemcom o pomaturitné nadstavbové štúdium. 

-  Na základe ponúk VŠ sa so žiakmi 2. a 3. ročníka zúčastniť na Dňoch 

otvorených dní niektoré z fakúlt. 

 



Jún:  -  Sledovanie priebehu prijímacích pohovorov na VŠ a na stredných  

                        školách 

-  Na PR informovať o profesijnom zameraní žiakov 1. – 3. ročníka. 

-  S ohľadom na individuálne záujmy a možnosti štúdia na VŠ  študentov 3. 

ročníka usmerňovať pri výbere voliteľných  

      predmetov pre 4. ročník. 

-   Vypracovať správu o činnosti profesijného poradenstva a práci  

      výchovného poradcu za šk. rok 2019/2020, pripraviť návrhy pre    

      plán VP v šk. roku 2020/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Šahách  dňa  26.8.2019      Vypracoval: 

                    

 

 

                                                                                                                                   Tibor Tóth 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozmiestnenie našich absloventov 

Školský rok 2018/19 

 
Počet žiakov v triede (4.) 24 

Prihlásili san a VŠ: 20 

Boli prijatí na VŠ: 19 

Nadstavbové štúdium 0 

Do pracovného pomeru: 5 

 

Prijatí na VŠ na 

Slovensku: 

Prijatí na VŠ v 

Maďarsku: 

Prujatí na VŠ 

V Českej 

republike 

18 1 0 

 

 

Z 24 žiakov sa na vysokoškolsé štúdium prihlásilo 20, t.j. 83 %.19 žiakov bolo prijatých 

– t.j. 79% (Jeden žiak, hoci bol prijatý an VŠ, rozhodol sa ísť do pracovného pomeru) 

 

Rozmiestnenie našich absolventov podľa miest 

 

Bratislava 8 

Nitra 8 

Komárno 2 

Budapest 1 

 

STU –Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Fakulta elektroniky a informatiky   1 

Strojnícka fakulta 1 

 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Farmaceutická fakulta 1  

Fakulta manažmentu 1 

Pedagogická fakulta  1 

 

Ekonomicá univerzita, Bratislava 

Národohospodárska fakulta 1 

Fakulta podnikového manažmentu 2 

 

 

UKF-Nitra 

Fakulta stredoeurópskych štúdií 1 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 1 

Prírodovedecká fakulta 1 

  

 

SPU Nitra 

Fakulta ekonomiky a manažmentu 4 



Technická fakulta  1 

 

Selye János Egyetem, Komárno - Komárom 

Tanárképző Kar 1 

Gazdaságtudományi Kar  1 

 

 

 

Szent István Egyetem , Budapest, Maďarsko 

Gazdasági és Társadalomtudományi  Kar  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Vypracoval:    Mgr.Tibor Tóth  

 

 

 

 

 


