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H l a v n é  ú l o h y  a činnosť výchovného poradenstva sú zamerané v súvislosti s riešením 

výchovných a vzdelávacích problémov na posilňovanie a podporu pozície a výchovno-poradenských aktivít 

výchovného poradcu ako základného článku systému výchovného poradenstva plniaceho úlohy školského 

poradenstva v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č.325/2008 Z.z. 

o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, v súlade s Pedagogicko-organizačnými 

pokynmi MŠ SR na školský rok 2015/2016  a s Dohovorom o právach dieťaťa. V činnosti výchovných 

poradcov posilňovať význam kariérneho poradenstva ako nástroja zosúlaďovania profesionálnych želaní a 

kompetencií žiakov a študentov.  

Kariérny poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Pomáha 

žiakom, aby sa dokázali orientovať vo svojich možnostiach a schopnostiach, aby vedeli reálne posúdiť svoje 

plány a ciele, zaradiť sa do študijného, pracovného a spoločenského života, orientovať sa v množstve 

informácií, vo svojom prežívaní a v rozvíjaní pracovných zručností a návykov. Ide o proces,  v ktorom sa 

cielene uzatvárajú väzby a rovnováha medzi žiakom a trhom práce. Kariérny poradca podporuje žiaka v 

hľadaní riešenia, vedie s ním rozhovor, sprevádza ho v jeho plánoch, povzbudzuje ho, motivuje k nájdeniu si 

vhodného študijného odboru na strednej škole a následné zamestnanie sa. 

 

Charakteristika kariérového poradenstva: 

- zamerané je na rozvoj človeka s využitím jeho osobných zdrojov a možností, 

- rozvíjanie kľúčových kompetencií, plánovanie a sebamanažment,  

- podnecuje človeka k tomu, aby prevzal zodpovednosť za svoj vlastný život a tvorbu kariéry, 

- sústreďuje sa na motiváciu človeka, jeho obraz o sebe, na životné hodnoty, budúce perspektívy a  

  rozvíjanie kontaktov s ostatnými ľuďmi. 

 

HLAVNÉ ÚLOHY: 

Oblasť profesionálnej orientácie 

1. Plniť úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej    

orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývoja detí. 

2. Poskytovať konzultácie žiakom a rodičom pri riešení výchovných a vzdelávacích  

problémov, informovať ich o otázkach štúdia na SŠ a pri voľbe povolania. 

3. Na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku a programy Proforient a 

Doklady. Venovať priestor práci so stránkami ŠVS na internete a programu Sprievodca 

svetom povolaní. 

4. Oboznámiť žiakov 5. a 9. ročníka o možnostiach ďalšieho štúdia a pomoc pri orientácii k správnej 

voľbe povolania. 

5. Spolupracovať s riaditeľkou školy,  triednymi učiteľmi, rodičmi a žiakmi školy pri riešení vzniknutých 

výchovno - vyučovacích problémov.          

6. V priebehu školského roka sa zúčastňovať na zasadnutiach sekcie kariérneho  poradenstva a plniť 

úlohy podľa potrieb školy. 

7. Podľa požiadaviek zákonných zástupcov sprostredkovať psychologické vyšetrenie žiakov 8. a 9. 

ročníkov k voľbe povolania. 

8. Zabezpečiť zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS a odoslanie prihlášok na stredné školy v 

určených termínoch. 



 

 

Spôsoby realizácie 
 

V školskom roku 2015/2016 bude dôležitou úlohou školy v spolupráci s rodičmi a so strednými 

školami, gymnáziami a SOU zabezpečiť vhodný výber profesie s prihliadnutím na ich záujmy.  

 

I. Práca so žiakmi 

Vo vyučovacom procese bude potrebné vhodne využívať: 

 

- jednotlivé učebné témy pre profesijnú orientáciu, 

- hodiny pracovného vyučovania využívať pre získanie zručností a technického myslenia žiakov, 

- zabezpečiť sústavnú informovanosť žiakov o možnostiach rozmiestnenia, v prípade neprijatia 

ponúknuť iné možné voľné miesta, 

- individuálnou prácou so žiakmi, usmerniť ich profesijné záujmy. 

 

II. Koordinácia práce výchovného poradcu a triednych učiteľov 

 

- poskytovať triednym učiteľom informácie o stredných školách, 

- v prípade potreby zabezpečiť psychologické vyšetrenie,  zabezpečiť vyšetrenie navrhnutých žiakov 

na ZPS a poradiť žiakom pri zaradení sa do života, otázkach nástupu do práce, 

- zabezpečiť dostatočné množstvo propagačného materiálu, osobitne evidovať problémových žiakov 

v jednotlivých ročníkoch (dôraz klásť na roč. 8. a 9.) a venovať im starostlivosť nielen pri voľbe 

povolania, ale aj v oblasti sociálnych vzťahov, 

- na pedagogických poradách sledovať vyučovacie výsledky jednotlivcov, zisťovať príčiny slabých 

vyučovacích výsledkov. 

 

III. Spolupráca s rodičmi 

 

- zabezpečiť informovanosť rodičov, pozvať ich na aktív s problematikou výchovného poradenstva, 

- o možnostiach štúdia informovať rodičov aj individuálne, 

- spolupracovať s rodičmi žiakov doporučených na vyšetrenie CPPP v Topoľčanoch. 

 

IV. Spolupráca s CPPP v Topoľčanoch 

 

- zúčastňovať sa porád, 

- udržiavať kontakt so psychológmi a špec. pedagógmi a v prípade potreby odporučiť dieťa na 

vyšetrenie. 

 

 

 



 

 

Realizácia hlavných úloh – časový harmonogram 

 

Gestor  Úloha  Termín  

ZŠ  

ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – 

vstupné doklady – a export z programu zašle do 

príslušného ŠVS  

do 10.7.2015  

OŠ, ZR  
Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka 

osemročných gymnázií pre nasledujúce prijímacie konanie.  
do 15.9.2015  

OŠ  

Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka pre 

nasledujúce prijímacie konanie pre školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti.  

do 30.9.2015  

SK  

Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka pre 

nasledujúce prijímacie konanie pre školy v územnej 

pôsobnosti.  

do 31.10.2015  

ZŠ  Zber podkladov pre Testovanie 9 - 2016  9.11. - 27.11.2015  

ŠVS  
Uskutočnia zber plánov zo SŠ aj s možnosťou štúdia pre 

integrovaných žiakov na jednotlivé odbory.  
do 13.11.2015  

ŠVS  

Zabezpečia výmenu databáz žiakov. Štatistiky záujmu o 

štúdium na SŠ sú aktualizované on-line a zverejňované na 

web stránke ŠVS rovnako ako i číselníky do Proforientu.  

18.11.2015  

ŠVS  
Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov 

do príslušných CPPPaP.  
do 19.11.2015  

ZŠ  
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre 

simuláciu poradia – z internetu.  
od 19.11.2015  

ZŠ  
Doručia zber nových informácií do príslušných ŠVS – 

export z Proforientu.  
4.12.2015  

ŠVS  
Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia 

štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.  
9.12.2015  

ŠVS  
Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov 

pre Proforient do príslušných CPPPaP.  
10.12.2015  

ZŠ  
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre 

simuláciu poradia – z internetu.  
od 10.12.2015  

SŠ tal.  

Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny 

prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré 

vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo 

talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej 

podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto 

kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé 

do 1.2.2016  



 

 

Slovensko.  

ZZ  

Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na 

učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie 

špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.  

do 20.2.2016  

ZŠ  
Zašlú export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné 

známky, talentové školy.  
do 26.2.2016  

ZŠ  
Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné 

gymnáziá - talentové.  
do 26.2.2016  

ZŠ  

Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné 

odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, 

zručností alebo talentu.  

do 28.2.2016  

ŠVS  
Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia 

štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.  
4.3.2016  

ZŠ  
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre 

simuláciu poradia – z internetu.  
od 7.3.2016  

ŠVS  
Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov 

pre Proforient do CPPPaP.  
do 7.3.2016  

SŠ tal.  

Od ŠVS si môžu vyžiadať elektronicky podľa rodných 

čísel informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom 

programu PS.  

od 7.3.2016  

SŠ tal.  Talentové skúšky.  25.3. - 15.4.2016  

SŠ  

Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ 

tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do 

príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web 

stránkach ŠVS za celé Slovensko.  

do 31.3.2016  

ZŠ  Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.  6.4.2016  

ZZ  

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na 

ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré 

sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností 

alebo talentu).  

do 10.4.2016  

ZŠ  
Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné 

gymnáziá  
do 11.4.2016  

ZŠ  
Zašlú export informácií - stav podľa prihlášok na SŠ z 

Proforientu do ŠVS.  
do 11.4.2016  

OŠ, SK  Odvolacie konanie po talentových skúškach.  po talentovej skúške  

ŠVS  
Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia 

štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.  
do 15.4.2016  



 

 

ZŠ  
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre 

simuláciu poradia – z internetu.  
od 18.4.2016  

ZŠ  
Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ 

- náhradný termín.  
19.4.2016  

ŠVS  
Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov 

pre Proforient do CPPPaP.  
do 20.4.2016  

ZŠ  
Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných 

gymnázií.  
do 20.4.2016  

SŠ  

Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o 

prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS po 

zaslaní rodných čísel. Po dodaní výsledkov T9 z NÚCEMu 

do ŠVS je možné opakovane vyžiadať informácie o 

prihlásených žiakoch aj s výsledkami T9.  

od 20.4.2016  

SŠ tal.  Oznámia ŠVS výsledky talentových skúšok deň po zápise.  do 25.4.2016  

ŠVS  
Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia 

štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.  
29.4.2016  

ZŠ  
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre 

simuláciu poradia – z internetu.  
od 2.5.2016  

ŠVS  
Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov 

pre Proforient do CPPPaP.  
do 2.5.2016  

ŠVS  

Oznámi základným školám možnosť získania výsledkov 

T9 z internetu. Na požiadanie ZŠ odovzdá výsledky 

Testovania 9 v elektronickej podobe do ZŠ vo svojej 

pôsobnosti pre program Proforient.  

po dodaní výsledkov 

T9  

SŠ  

Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o 

prihlásených žiakoch vrátane výsledkov T9 

prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel.  

po dodaní výsledkov 

T9  

SŠ  
1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane 

osemročných gymnázií)  
9.5.2016  

SŠ  
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane 

osemročných gymnázií)  
12.5.2016  

OŠ, SK  Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok.  od 16.5.2016  

ŠVS  

ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a 

informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na 

webe www.svs.edu.sk/miesta.  

od 16.5.2016  

SŠ  

Zašlú do ŠVS výsledky prijímacích skúšok – zapísaných 

žiakov. Na portáli webu ŠVS zadajú informácie o konaní 

resp. nekonaní 2. kola prijímacích skúšok a voľné miesta.  

do 31.5.2016  

http://www.svs.edu.sk/miesta


 

 

ŠVS  Spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok.  do 3.6.2016  

SŠ  Oznámia do ŠVS prijatia v autoremedúre a iné zmeny.  do 3.6.2016  

ŠVS  Spracujú výsledky odvolania.  do 3.6.2016  

SŠ  Zverejní konanie druhého kola  do 6.6.2016  

ŠVS  
Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia 

štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.  
10.6.2016  

ŠVS  
Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov 

pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti.  
od 10.6.2016  

SŠ  2. kolo prijímacích skúšok.  21.6.2016  

OŠ, SK  Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok.  od 23.6.2016  

SŠ  Zašlú ŠVS výsledky 2. kola prijímacích skúšok po zápise.  do 27.6.2016  

ŠVS  Spracovanie výsledkov 2. kola prijímacích skúšok.  do 27.6.2016  

ŠVS  Spracuje výsledky odvolania.  do 6.7.2016  

ŠVS  
Zabezpečia výmenu databáz žiakov, zverejnia štatistiky a 

sprístupnia aktuálne číselníky na webe.  
7.7.2016  

ŠVS  
Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov 

pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti.  
od 7.7.2016  

ZŠ  

ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – 

vstupné doklady – a export z programu zašle do 

príslušného ŠVS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Úlohy trvalé, uskutočňovať priebežne: 
 

 V priebehu celého šk.r.2015/2016 aktívne spolupracovať s CPPP v Topoľčanoch, so  

ŠVS Piešťany, s riaditeľstvom ZŠ, s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v 

Topoľčanoch, s triednymi učiteľmi, s ostatnými pedagógmi, s koordinátorom protidrogovej 

výchovy, s koordinátorom VMR, s učiteľmi občianskej a etickej výchovy  a s rodičmi 

žiakov 1. – 9. ročníka, intenzívnejšie s rodičmi  žiakov 5., 8. a 9. ročníka. 

 

 Zúčastňovať sa porád kariérnych poradcov, zabezpečovať prenos informácií pedagógom 

a žiakom.  



 

 

 

 Uskutočňovať proces profesijnej orientácie a voľby povolania žiakov. Sprístupňovať všetkým 

žiakom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie. 

 

 Realizovať informačné a odborné vystúpenia na pedagogických radách, koordinovať činnosť 

triednych učiteľov. 

 

 Pomáhať deťom v prevencii problémového vývinu, pri voľbe štúdia a povolania i v prevencii 

delikventného vývinu. Poskytovať poradenskú a informačnú pomoc žiakom, pedagógom ZŠ a 

zákonným zástupcom žiakov. 

 

 Zavádzať nové informačné technológie do práce výchovného poradcu, uplatňovať individuálny 

prístup k žiakom, nepodceniť osobný kontakt a rozhovor v procese získavania dôvery žiaka. 

 

 Pri práci so žiakmi uplatňovať koncepciu tvorivo-humanistickej výchovy. Vstupovať do sveta 

dieťaťa bez predsudkov, pretože “ nič nie je mocnejšie a výchovnejšie, než pocit, že ten druhý 

chápe, že mi rozumie a prijíma ma takého ako som.” /M.Zelina/  

 

 Koordinovať prácu triednych učiteľov pri riešení výchovných problémov, sprostredkovať im 

odborné informácie z oblasti školskej psychológie, z odborných seminárov , pracovných porád – 

Sprievodca triedneho učiteľa.   

 

Poznámka: Plán práce výchovného poradcu je otvorený, je možné ho v priebehu školského roka 

aktuálne dopĺňať. 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Ivan Vőpy                                                           Dátum:   10. september 2015 

 

 

 
 


