Plán práce výchovnej poradkyne na školský rok 2016/17
Plán práce VP je vypracovaný podľa Harmonogramu zberu informácií k
prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných
škôl pre školský rok 2015/2016. V súlade so Zákonom 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon), Zákona zo 4. decembra 2013, ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008. Súčasťou plánu práce je
aj plán akcií VP.
September
1. Vypracovať osobný plán VP. Nadviazať spoluprácu s CPPPaP v Trebišove.
2. Preštudovať POP MŠVVaŠ SR na šk. rok 2016/17 a realizovať úlohy určené
VP.
3. Konzultovať s vedením CPPPaP v Trebišove deň a čas návštev psychológov
v rámci programov zameraných na profesionálnu orientáciu.
4. V spolupráci s vedením školy zabezpečiť súhlas zák. zástupcov s aktivitami
CPPPaP v Trebišove v 8. a 9. roč. (vyplniť tlačivo na prof. orientáciu k voľbe
povolania )
9. ročník: – voľba povolania :
6. V spolupráci s VP doplniť štatistiku žiakov so zdravotným znevýhodnením
/ŠVP, integrácia,.../ v 8. a 9. ročníku v programe Proforient.
Október
1. Podľa požiadaviek zákonných zástupcov žiakov
sprostredkovať
psychologické vyšetrenia žiakov 8. - 9. ročníka k voľbe povolania v spolupráci
so školskou psychologičkou.
2. Aktualizácia nástenky – informácie o SŠ, Testovanie 5-2016 Testovanie 92017, termíny prázdnin a podávania prihlášok na SŠ, aktualizácia webovej
stránky, postup pri výbere škôl a kontakt na CPPPaP v Trebišove.
3. Zistiť a registrovať zmeny voľby povolania u žiakov. Zisťovanie nového
záujmu žiakov na SŠ a zmien v dokumentácii, zoznam žiakov upresniť podľa
aktuálneho stavu / noví žiaci,.../.
4. Aktuálne číselníky a štatistiku zo ŠVS stiahnuť z webu do Proforientu
a informovať žiakov.
5. Individuálne konzultácie so žiakmi a rodičmi k voľbe povolania /podľa
záujmu žiakov a rodičov/.

November
1. Informovať TU (podľa záujmu aj zák. zást.) o štúdiu na 8-ročných
gymnáziách /5. ročník/ a na 5-ročných biling. gymn. /8. ročník/.
2. Spolupráca s náborovými pracovníkmi, dni otvorených dverí na SŠ, besedy so
zástupcami SŠ,...

3. Na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku.
V spolupráci s vedúcimi krúžkov výpočtovej techniky venovať priestor práci so
stránkami ŠVS v MI na internete – http://www.svs.edu.sk/.
4. Importovať do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia –
z internetu od 21.11.2016.
5. Zber podkladov pre Testovanie 9-2017, termíny: 7.11. - 25.11.2016.
6. Spracovať dokumentáciu v spolupráci s koordinátorom Testovania 9-2017,
doplniť zmeny u žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa informácíí TU.
December
1. Stretnutie s rodičmi / zákonnými zástupcami žiakov – ZZŽ/ 9. ročníka –
informácie o štúdiu na SŠ, podávanie prihlášok,...
2. Zmeny a opravy údajov v prihláškach na SŠ.
3. Individuálne pohovory so žiakmi a ZZŽ, ktorí majú záujem študovať na
školách s talentovými odbormi, príprava prihlášok do SŠ s talentovými
skúškami.
4. Doručiť zber nových informácií do ŠVS v Michalovciach – export
z Proforientu do 5.12.2016.
5. Účasť na „burze“ SŠ v Trebišove /podľa informácií MÚ v Trebišove – zmena
termínu/.
6. V spolupráci s TU informovať rodičov 5. a 8. roč. na rodičovských
schôdzach o možnosti štúdia na 8-ročných gymnáziách, 5-roč. bilingválnych
gymnáziách a 5-ročných odborných SŠ s talentovými odbormi.
7. Importovať do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia
z internetu od 12.12.2016.
Január
1. Zber informácií pre ŠVS – zapísať polročné známky do prihlášok žiakov 5., 8.
a 9. ročníka, vypísanie a zhromažďovanie prihlášok na SŠ s talentovými
skúškami.
2. Aktualizácia nástenky, dni otvorených dverí na SŠ, besedy o voľbe povolania
s náborovými pracovníkmi.
3.
Propagácia
poradenských
služieb
medzi
žiakmi
a ZZŽ.
4. Informovať deviatakov a ôsmakov o kritériách na SŠ s talentovými skúškami
na webe ŠVS v Michalovciach: http://www.svs.edu.sk/.
5. Aktuálne informácie o vývoji nezamestnanosti absolventov stredných škôl
zverejňované na webe MŠVVaŠ SR: www.uips.sk v časti Regionálne
školstvo – oznámiť žiakom i ZZ na nástenke VP.
Február
1. Skompletizovať a odoslať prihlášky na stredné školy na učebné a študijné
odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
/BG, SŠ s talentovými odbormi a skúškami/ do 28.2.2017.
2. Poradenská činnosť pre žiakov a ZZŽ pri rozhodovaní sa o výbere SŠ.

3. Zaslať elektronicky export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné
známky, talentové školy do 26.2.2017.
4. Zaslať elektronicky export informácií z Proforientu – spracovanie pre
osemročné gymnáziá – talentové do 26.2.2017.
5. Odoslať prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré
vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu do
28.2.2017
Marec
1. Kompletizácia prihlášok do SŠ.
2. Vypísanie a vydávanie zápisných lístkov ZZŽ.
3. Zisťovanie profesijného záujmu žiakov 8. roč., predbežný záujem o SŠ.
4. Informovať žiakov a ZZŽ o kritériách na SŠ na webe ŠVS /www.svs.edu.sk/.
5. Aktualizácia číselníkov zo ŠVS – internet.
6. Importovať do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia –
z internetu od 7.3.2017.
Apríl
1. Evidencia prijatých žiakov na SŠ s talentovými odbormi.
2. Zhromažďovanie údajov na vyplnenie prihlášok žiakov 8. roč.
3. Informácia na PR – na aké SŠ sa hlásia žiaci 9. ročníka, záujem o štúdium na
8. roč. gymnáziách.
4. Zaslať export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá do
11.4.2017.
5. Zaslať export informácií - stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do
ŠVS v MI do 11.4.2016.
6. Odoslanie prihlášok na SŠ ( vrátane 8-roč. gym.) do 20.4.2016.
Máj
1. Importovať do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia –
z internetu od 2.5.2017.
2. Informovať žiakov a ZZŽ o voľných miestach na SŠ a o konaní 2. kola
prijímacích skúšok pre všetky školy SR na webe: www.svs.edu.sk/miesta.
3. Kompletizácia vstupných dokladov žiakov 8. ročníka, zadávanie údajov do
programu Proforient.
3. Evidencia žiakov prijatých na SŠ, vypísanie prihlášok neprijatým žiakom –
pomoc pri hľadaní voľných miest na SŠ, druhé kolo prijímacích skúšok (voľné
miesta na www.svsmi.sk/miesta).
Jún
1. Vypracovanie štatistiky o prijatí / neprijatí žiakov na SŠ, prehľad o prijatí
žiakov podľa typov SŠ , dĺžke štúdia a odborov.
2. Vyplnenie vstupných dokladov žiakov 8. ročníka, dopísanie koncoročných
známok a zaslanie zberu do ŠVS v MI.

3. Informácia na PR – správa o rozmiestnení žiakov na SŠ.
Plán akcií VP v šk. r. 2016/17
- spolupráca s CPPPPaP v Trebišove
- besedy a prezentácie zástupcov SŠ zo žiakmi po dohode s RŠ / spravidla
október – apríl /
- spoločné stretnutie rodičov žiakov 9. roč. s VP / december 2016 / informácie
o štúdiu na SŠ
- účasť žiakov a VP na „burze SŠ „ , termín ešte nie je známy, asi v decembri
2016, prípadne v marci 2017
- účasť VP na exkurziách do SŠ, ktoré organizuje CPPPaP v Trebišove / termín
ešte nie je známy/
- účasť VP na prednáškach a akciách organizovaných inštitúciami, ktoré sa
zaoberajú profesionálnym poradenstvom a zamestnanosťou v SR.
VP sa bude počas celého šk. roku 2016/17 zúčastňovať porád, seminárov,
exkurzií, odborných prednášok,... podľa harmonogramu a pokynov/pozvánok/
CPPPaP v Trebišove a ostatných poradenských centier a príslušných inštitúcií,
ktoré sa zaoberajú profesionálnou orientáciou a zamestnanosťou /trh práce/. VP
bude počas celého šk. r. sledovať web ŠVS, aktualizovať program Proforient z
internetu podľa pokynov z webu alebo priamo zo ŠVS v Michalovciach.
Hlavné úlohy VP sú uvedené v ŠkVP.

Dôležité informácie pre žiakov a zákonných zástupcov

Prihlášky na stredné školy
Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na SŠ a termíny talentových skúšok do
1.2.2017.

Termín podania prihlášok (talentové odbory) najneskôr do

20.2.2017!
Talentové skúšky :

25.3.-15.4.2017!

SŠ zverejní kritériá prijatia na ostatné učebné a študijné odbory do 31.3.2016.

Termín podania prihlášok na SŠ najneskôr do

10.4.2017!
1. kolo prijímacích skúšok : 9.5.2017, 12.5.2017!
(vrátane 8-roč. gymnázií)

2. kolo prijímacích skúšok : 21.6.2017!

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

Testovanie 9–2017
sa uskutoční

5. apríla 2017 (streda)

Náhradný termín testovania - 20. apríla 2017 (štvrtok)

Testovanie 5-2016
Sa uskutoční 23. november 2016

Webové stránky s informáciami pre žiakov a zákonných zástupcov:

www.stredneskoly.eu
www.strednaskola.sk
www.modernaskola.sk
www.kamposkole.sk
www.infovek.sk

www.skoly-info.sk
www.povolania.eu
www.svsmi.sk
www.svs.edu.sk

Úlohy z POP MŠVVaŠ SR 2016/17
Dňa 1. apríla 2015 nadobudol účinnosť nový zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov s cieľom
umožniť plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce a zvýšiť uplatniteľnosť
absolventov stredných odborných škôl na trhu práce, ktorý od školského
roku 2015/2016 umožňuje prípravu žiakov v systéme duálneho vzdelávania.
V prihláške na vzdelávanie na strednej škole je potrebné uviesť uchádzačovi so
zdravotným znevýhodnením alebo intelektovým nadaním, vzdelávanému v
školskej integrácii, príslušný kód vzdelávania uchádzača so ŠVVP/zdravotného
znevýhodnenia.

