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1. Hlavné úlohy  
I. Výchovná práca na úseku prevencie a riešenia problémových žiakov, zabezpečiť aktívnu 
ochranu detí  

II. Výchovná práca na úseku s nadanými a talentovanými žiakmi  

III. Výchovná práca na úseku s individuálne začlenenými žiakmi  
 
2. Rozpracovanie hlavných úloh  
a) Pomáhať kariérnej poradkyni vytvárať priaznivé podmienky na riešenie otázky voľby 
povolania žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku  
T: stály  
Z: výchovná poradkyňa  
 
b) Pravidelne sledovať zmeny v správaní žiakov. Ak sa správanie dieťaťa nedá korigovať 
pedagogickými postupmi alebo ak je oprávnené podozrenie na porušovanie jeho zdravého 
osobnostného vývinu, je potrebné zabezpečiť aktívnu ochranu a odborné psychologické 
vyšetrenie, špeciálno-pedagogické vyšetrenie, prípadne pedopsychiatrické vyšetrenie 
dieťaťa a postupovať na základe príslušných záverov.  
T: stály  
Z: výchovná poradkyňa  
 
c) Venovať osobitnú pozornosť žiakom zo znevýhodneného sociálneho prostredia 
ohrozeného sociálno-patologickými javmi ich zapojením do mimotriednej záujmovej 
činnosti, v rámci ktorej sa naučia zmysluplne tráviť svoj voľný čas a pozitívne vnímať jeden 
druhého.  
T: stály  
Z: výchovná poradkyňa  
 
d) Vypracovať monitor nadaných a talentovaných žiakov  
T: október, november  
Z: výchovná poradkyňa  
 
e) Vypracovať monitor slabo prospievajúcich žiakov  
T: október, november  
Z: výchovná poradkyňa  
 
f) Vypracovať monitor zdravotne oslabených žiakov  
T: október, november  
Z: výchovná poradkyňa  
 
g) Vypracovať monitor krúžkovej činnosti žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia  
T: október, november  
Z: výchovná poradkyňa  
 
h) Raz štvrťročne aktualizovať vypracované zoznamy nadaných a talentovaných žiakov, 
slabo prospievajúcich žiakov, zdravotne oslabených žiakov i prehľad krúžkovej činnosti  
T: január, apríl, jún  
Z: výchovná poradkyňa  
 
i) Podľa aktuálnej potreby konzultovať s triednymi učiteľmi o individuálne začlenených 
žiakoch.  
T: stály  
Z: výchovná poradkyňa  





 

 

Monitor slabo prospievajúcich 
žiakov 

Monitor nadaných 
a talentovaných žiakov 

November  Konzultácia s rodičmi 
individuálne začlenených  žiakov 
(podľa požiadaviek) 

Výchovný 
poradca 

 
Triedny učiteľ 

(konzultácia 
s rodičmi) 

Zisťovanie záujmu a potrieb tr. 
učiteľov a vyučujúcich 
o konzultácie) 

Hodnotenie IVVP – I. štvrťrok 

December Konzultácia výchovného 
poradcu s psychológom, 
špeciálnym pedagógom 

 
Výchovný 
poradca 

 

Psychologické a špeciálno 
pedagogické vyšetrenia žiakov 
(kontrolné vyšetrenia podľa doby 
platnosti) 

Január  Konzultácia  triedneho  učiteľa 
s výchovným poradcom 
o individuálne začlenených 
žiakoch (podľa aktuálnej 
potreby)  

Triedny učiteľ 
IZŽ 

 

 

Hodnotenie IVVP – 1. polrok 

Doplnenie do dokumentácie 
hodnotenia  tr. učiteľa a výpisy 

Marec Konzultácia výchov. poradcu 
s psychológom 

Výchovný 
poradca 

 

Rediagnostika začlenených 
žiakov podľa aktuálnej potreby 

Apríl Hodnotenie IVVP- III. štvrťrok Výchovný 
poradca, 
triedny učiteľ 
IZŽ 

 

Doplnenie dokumentácie 
hodnotenie tr. učiteľa 

Psychologické a špeciálno 
pedagogické vyšetrenia (žiakov 
navrhnutých na Pedagogickej 
rade) 

Máj Konzultácia s psychológom 
a špeciálnym pedagógom 

Výchovný 
poradca 

 



 

 

Rediagnostika u žiakov 
navrhnutých tr. učiteľmi, ktorí 
majú problémy pri plnení IVVP 

Jún Konzultácia tr. učiteľa 
s výchovným poradcom 
o individuálne začlenených 
žiakoch (prospech, potrebná 
rediagnostika) 

Tr. učiteľ IZŽ 
 

 

Hodnotenie IVVP- 2. polrok 

Júl  Kompletizácia dokumentácie 
začlenených žiakov (výpisy, 
hodnotiace správy triednych 
učiteľov.) 

Výchovný 
poradca 

 

Archivácia dokumentácie 
začlenených žiakov, ktorí 
ukončili povinnú školskú 
dochádzku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plán práce Výchovného poradenstva na školský rok 2021/2022 bol prerokovaný 
a schválený riaditeľom školy dňa 30.9.2021. 
 


