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Analýza práce výchovného poradcu za školský rok 2021/2022: 

Práca výchovnej poradkyne sa riadila plánom práce a zameriavala sa na tieto oblasti: 

 prioritne na poradenstvo v oblasti voľby povolania, 

 na realizáciu individuálneho prístupu k žiakom, ktorí sú na základe stanovenej diagnózy 

integrovaní do systému bežného školstva, 

 na zabezpečenie diagnostikovania porúch v správaní a v učení žiakov, 

 na identifikáciu nadaných a talentovaných žiakov a ich usmernenie v predmetových 

olympiádach, 

 

Spôsoby realizácie: 

 

    I. Práca so žiakmi 

- V mesiacoch december, január, marec sme zisťovali  predbežný záujem žiakov o štúdium na 

stredných školách a zaznamenávali ich do zberov záujmov pre Školské výpočtové stredisko 

v Liptovskom Mikuláši. 

- Priebežne sme uskutočňovali individuálne pohovory so všetkými žiakmi 9. ročníka o 

podmienkach, nárokoch a predpokladoch pre zvolené štúdium. Počas školského roka sme 

v spolupráci s triednou učiteľkou deviateho ročníka zorganizovali dve rodičovské združenia, 

ktoré boli uskutočnené online cez platformu MS TEAMS. Rodičia tu boli informovaní 

o prijímacom procese. 3. marca 2022 mali rodičovské združenie, kde sme im podrobne 

vysvetlili postup pri vypĺňaní prihlášky na SŠ, ktorú sme tento rok prvýkrát posielali cez 

informačný systém EDUPAGE. 

- Žiaci získavali informácie o stredných školách na internetových stránkach zvolených škôl alebo 

na stránkach krajských školských výpočtových stredísk, taktiež sme posielali pozvánky na DOD 

stredných škôl priamo žiakom deviateho ročníka prostredníctvom aplikácie Teams. 

- Žiaci mohli využiť pri výbere strednej školy aj online publikáciu Moja stredná, ktorá bola 

pripravená v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom.  

- Žiaci sa tiež mohli zúčastniť online exkurzií, ktoré im ponúkla napr. KIA MOTORS, Slovenská 

pošta, Obchodná akadémia Tomáša Akvinského, Gymnázium Hlinská Žilina... 

- 25. novembra 2021 sme pre žiakov 9. ročníka zorganizovali online vzdelávanie o duálnom 

vzdelávaní, prednáška bola organizovaná pracovníčkou Štátneho inštitútu odborného 

vzdelávania v Bratislave Ing. Lackovou 

- V novembri sme žiakov piateho aj deviateho ročníka prihlásili na TESTOVANIE 5 

a TESTOVANIE 9. 

- 15. marca sme sa zúčastnili na porade výchovných poradcov, ktorú usporiadalo CPPPaP Bytča. 



- Všetky prihlášky na stredné školy boli odoslané v riadnom termíne do 20. marca 2022. 

- 6. 4. 2022 sa uskutočnilo TESTOVANIE 9, ktorého sa zúčastnilo 23 žiakov 9. ročníka. 

- V apríli 2022 sme pre žiakov 3. ročníka v spolupráci s triednou učiteľkou zorganizovali 

diagnostiku čítania s porozumením, ktorú realizovala PaedDr. Klabníková z CPPPaP Bytča. 

- Do 15. júna sme odoslali do Školského výpočtového strediska v Liptovskom Mikuláši  

predbežný záujem žiakov 4. ročníka o štúdium na osemročnom gymnáziu, záujem prejavil 1 

žiak (Slavomír Hrobárik). 

- 18. mája 2022 sa uskutočnilo TESTOVANIE 5, ktorého sa zúčastnilo 24 žiakov 5. ročníka. 

- 28. júna sme urobili prvý zber údajov žiakov 8. ročníka a vstupné dáta sme odoslali do ŠVS v 

Liptovskom Mikuláši. 

- Prijímacie skúšky sa v tomto školskom roku uskutočnili v termínoch: 1. kolo 1. termín 2. máj 

2022, 2. termín 9. máj 2022, talentové skúšky boli v termínoch 4. máj a 11. máj 2022. 

- Všetci žiaci 9. ročníka boli po prvom kole prijímacích skúšok zapísaní na stredné školy. 

Štatistika umiestnenia žiakov je prílohou tejto správy.  

Umiestnenie žiakov je nasledovné: 

gymnázia 1 žiak, športová škola 1 žiak, poľnohospodárska škola 4 žiaci, ekonomické školy 

4 žiaci, technické a dopravné 5 žiakov, stavebná škola 3, strojárske školy 4, ostatné 1 žiak. 

Študijné odbory: 19 žiakov ..........82,61% 

Učebné odbory: 4 žiaci..................17,39% 

 

 

II. Koordinácia práce výchovného poradcu a triednych učiteľov 

 

- Spolupracovali sme  s triednymi učiteľmi pri riešení problémov slaboprospievajúcich žiakov. 

- V tomto školskom roku máme 4 začlenených žiakov, pri vypracovaní IVVP spolupracujeme s 

ich triednymi učiteľmi aj s CPPPaP v Bytči a CPPPaP v Levoči.  Nikto zo žiakov nemá úpravu 

učebných osnov. 

 

III. Spolupráca s rodičmi 

 

- prostredníctvom triednej učiteľky sme zabezpečili  informovanosť rodičov, o možnostiach 

štúdia na stredných školách, 

- rodičov sme informovali prostredníctvom webovej stránky školy o všetkých zmenách, ktoré sa 

týkali prijímacieho konania na stredné školy 

- v máji sme pomohli rodičom pri odvolacích konaniach,  

- spolupracujeme s rodičmi žiakov doporučených na vyšetrenie CPPPaP v Bytči 



- zabezpečili sme  zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS a odoslali sme  prihlášky na stredné 

školy v určených termínoch, 

- na evidenciu a spracovanie informácií využívame výpočtovú techniku a program Proforient.  Na 

informovanie žiakov a rodičov zabezpečujeme spoluprácu s vyuč. informatiky pri práci so 

stránkami ŠVS na internete a programom Sprievodca svetom povolaní. 

 

IV. Oblasť starostlivosti o talentovaných a nadaných žiakov a o žiakov s výchovnými a 

vzdelávacími problémami: 

 

1. Systematicky sledujeme vývin žiakov a zmeny v ich správaní. Ak sa správanie žiaka nedá korigovať 

pedagogickými postupmi, zabezpečiť odborné psychologické alebo špeciálno-pedagogické vyšetrenie. 

2. Frekvenciu rediagnostických vyšetrení detí a žiakov so ŠVVP neurčuje žiadny všeobecne  

záväzný právny predpis. Poradenské zariadenia rediagnostiku vykonávajú na základe podnetu  

školy, školského zariadenia alebo školského inšpektora, pri odôvodnenom predpoklade, že je  

nevyhnutné vykonať také úpravy výchovy, vzdelávania dieťaťa a usmernení vo vzťahu  

k optimalizácii jeho psychofyzického vývinu, ktoré nemôžu vychádzať z pôvodne určenej  

diagnózy dieťaťa. O rediagnostiku dieťaťa môže požiadať aj zákonný zástupca dieťaťa. 

3. Riaditeľ školy, z ktorej žiak s ŠVVP prestupuje do inej školy, zašle fotokópiu dokumentácie žiaka (§ 

31 ods. 2 a § 35 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.), a to aj pri jeho prestupe do školy poskytujúcej vyšší 

stupeň vzdelávania. 

4. Pri zostavovaní povinnej dokumentácie dieťaťa, žiaka so ŠVVP najmä pri vypracovaní IVVP vždy 

spolupracovať s poradenským zariadením, ktorý ho má v starostlivosti. Dôsledne  

dodržiavať pokyny a odporúčania príslušného poradenského zariadenia a zohľadňovať  

potreby žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese. 

 5. Pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP umožniť používanie kompenzačných pomôcok vo  

vyučovacom procese (notebook, tablet, kalkulačka, gramatické tabuľky, názorný materiál a  

iné.). 

Pri realizácii uvedených úloh rešpektovať platné dokumenty: 

 Metodický pokyn č.7/2009-R z 28.apríla 2009 na hodnotenie žiakov ZŠ. Zásady hodnotenia 

žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v ZŠ / prílohač.4 k metodickému pokynu 

č.7/2009-R/ 

 Metodické usmernenia č.3/2006-R  z 24. januára 2006 k realizácii školskej integrácie 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základných a stredných školách 

4. CD-2006-454/894-1:095 



 Metodické pokyny k výchove a vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia 

v základných a stredných školách 4.CD-2004 12003/23597 1:095 

 Vzdelávací program pre deti a žiakov  s komunikačnou schopnosťou, vzdelávací program 

pre žiakov s vývinovými poruchami učenia ISCED 0, 1,2, CD – 2008 18550/39582 – 1:914 

dňa 26. mája 2009 

 http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-

znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/dodatok-c-1-k-vp-ziakov-so-zz-

zakladne-vzdelavanie.pdf 

 http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-

znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/dodatok-c2-schvaleny.pdf 

 http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-

znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-

programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-

nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-

vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_vyvinovymi_poruchami_ucenia.pdf 

V. Spolupráca s CPPPaP v Bytči 

- 15. marca 2022 sme sa zúčastnili na porade, ktorú usporiadalo CPPPaP v Bytči. Porada sa týkala 

odosielanie prihlášok na stredné školy a tiež možnosti kariérneho poradenstva pre žiakov 9. 

ročníka. CPPPaP tiež prezentovalo nové programy, ktoré sú zamerané na zisťovania socioklímy 

v triede. 

 

 

 

Kolárovice 28. 6. 2022                          Vypracovala: Mgr. Jana Lőrinczová 
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