Základná škola Kukučínova ul. 106, 093 03 Vranov nad Topľou

Hodnotiaca správa výchovného poradenstva za školský rok 2017/2018

Vo Vranove nad Topľou
25.06.2018

Ing. Krotká Viera
výchovný poradca

1. Oblasť profesijnej orientácie
-

-

-

-

-

Zabezpečili sme poradenskú a metodickú pomoc ţiakom a ich zákonným zástupcom
k výberu SŠ (konzultačné hodiny, rodičovské zdruţenie pre ţiakov 9.roč.,
individuálne pohovory so ţiakmi)
Realizovali sme pohovory so zákonnými zástupcami ţiakov k výberu SŠ, k duálnemu
vzdelávaniu na SŠ
Zabezpečili sme účasť ţiakov na dňoch otvorených dverí (SOŠ A. Dubčeka vo
Vranove n/T.) , OA Vranov n/T. – cvičné firmy, SOŠ drevárskej vo Vranove n/T.,
SOŠ Čaklov
Sprostredkovali sme besedy k výberu povolania pre ţiakov 9.roč. a končiacich ţiakov
v niţších ročníkoch a špeciálnych triedach (Ako sa správne rozhodnúť – CPPaP VT,
prezentácia odborov SOŠ A. Dubčeka VT, SOŠ Drevárskej VT, SOŠ v Čaklove)
Dopĺňali sme nástenné noviny výchov.poradenstva o aktuálne informácie k SŠ
Aktualizovali sme program Proforient a pravidelne zasielali zber na školské
výpočtové stredisko
Pracovali sme so ţiakmi končiacimi v niţších ročníkoch ( zisťovali sme záujem o SŠ,
ponúkali moţnosti ďalšieho vzdelávania. Počet končiacih bol v tomto šk.roku 35
v beţných triedach a 17 v špec.triedach)
Ţiaci v tomto školskom roku nevyuţili moţnosť otestovať sa k výberu povolania .
Nevyuţili ani moţnosť hravých aktivít k výberu povolania.
Vydali sme ţiakom kontrolné výpisy prihlášok, prihlášky na SŠ a zápisné lístky
Rozmiestnenie ţiakov uvádzam v prílohe

2. Oblasť starostlivosti o talentovaných a nadaných žiakov a o žiakov
s výchovnými a vzdelávacími problémami.
-

-

-

-

Viedli sme agendu individuálne začlenených ţiakov a ţiakov v špeciálnych triedach
(správy, vyšetrenia).Dopĺňali ju o plány a podľa potreby zabezpečilirediagnostiku
týchto ţiakov v spolupráci s triednymi učiteľmi.
Na I. stupni boli v beţných triedach 4 ţiaci var „A“ (1.A – 1, 2.r. – 2, 4.r. – 1)
Na II. stupni boli v beţných triedach 9 ţiaci var „A“ a 5 ţiaci začlenení (5.A – 1
zač.,5.B – 2 var „A“, 5.D – 1 zač. a 4 var.“A“, 7.A – 1 zač. a 1 var.“A“, 8.A – 2 zač.
a 1 var „A“. 9.r. – 1 var „A“)
V 8 špeciálnych triedach sme mali spolu 79 ţiakov (74 var „A“ a 5var“B“)
V priebehu šk.roka sme zrealizovali 38 rediagnostík ţiakov v špec.triedach i beţných
triedach v spolupráci so SCPP v Snine.
Prvotné vyšetrenia sme realizovali v spolupráci s CPPPaP vo Vranove n/T. 16 ţiakov
bolo vyšetrených (3 ţiaci boli začlenení),10 ţiakov čaká za vyšetrením.
Realizovali sme 8 pohovorov so ţiakmi s výchovnými problémami
Zorganizovali sme pre učiteľov besedu s koordinátorkou ochrany detí a pracovníčkou
soc.kurately Janou Staškovou - pomoc pri riešení výchovných problémov ţiakov
a zanedbávaní ţiakov zo strany rodičov
Zrealizovali sme ďalšie besedy: Slušnosť nadovšetko, Šikanovanie, Závislosti, Kult
tela s pomocou p. Lutašovej z CPPaP vo Vranove n/T.
Evidovali sme prácu s talentovanými ţiakmi a ich účasť na rôznych olympiádach.Aj
v tomto školskom roku učitelia pracovali s talentovanými ţiakmi a pripravovali ich na
olympiády v rôznych predmetoch. Spolu bolo zapojených 17 ţiakov. Väčšina z nich
boli aj úspešní riešitelia.

Zapojenosť a umiestnenie žiakov na okresných olympiádach:
Predmet
MAT
Pytagoriáda
SJL

THD

GEO
DEJ
BIO – „D“

BIO – „E“
BIO – „D“

meno žiaka trieda
A. Tarčinská
8.A
A. Tarčinská
8.A
J. Dvorová
9.r.
K. Kopčová
7.A
N. Nováková
7.A
P. Trebuňák
9.r.
Š. Šimko
8.A
R. Bundáš
7.A
P. Baník
6.A
R. Bundáš
7.A
F. Kopčák
8.A
P. Trebuňák
9.r.
T. Solotruk
9.r.
F. Kopčák
8.A
P. Trebuňák
9.r.
K. Kopčová
7.A
R. Bundáš
7.A

umiestnenie
1.m. okr.
13.m

pripravoval
Z. Dţujková
Z. Dţujková
D. Panáková
bronz.pásmo
A. Karabová
bronz.pásmo
A. Karabová
4.m. okr.
T. Krištová
4.m. okr.
T. Krištová
8.m. okr.
T. Krištová
R. Homoľa
6.m. okr.
R. Homoľa
1.m. okr.
V. Krotká
7.m. okr
V. Krotká
V. Krotká
5.m. okr.
V. Krotká
4.m.okr.
V. Krotká
1.m. okr.
V. Krotká
6.m. okr.
V. Krotká

3. Evidencia záškolákov, riešenie problémov v správaní, spolupráca
s políciou, ÚPSVaR a sociálnou kuratelou a súdom.
V tomto školskom roku tieto úlohy vykonávala Mgr. R. Rákošová.
-

Priemerný počet záškolákov za mesiac bol 25
Počet odoslaných upozornení o vymeškaných neospr. hodinách – 282
Počet predvolaní zák. zástupcov ţiakov – 245
Počet oznamov o zanedb. šk. dochádzky na ÚPSVaR (nad 16 vymeš.NH /mes) – 19
Počet trestných oznámení na PZ (nad 100 vymeš.NH za šk.rok ) – 6
Počet výsluchov na PZ - 10
Ţiaci s najvyšším počtom NH:
1. Lukáš Bledý
5.E
508 NH
2. Daniela Onodiová
5.F
299 NH
3. Slavomír Vidlička
8.E
119 NH
4. Tomáš Turták
8.C
108 NH
5. Roman Šmatár
7.D 103 NH
6. Jolana Gáborová
7.D 101 NH

Návrhy pre budúci školský rok 2018/2019
- Vyhodnocovať záškolákov štvrťročne. Spolupracovať sozák.zástup. a sociálnou kuratelou.
- Opakovane rediagnostikovať ţiakov so ŠVVP a slaboprospievajúcichţiakov.
- Skvalitniť karierové poradenstvo – viac aktivít, besied hlavne pre ţiakov končiacich
v niţších ročníkoch a tým docieliť ich ďalšie vzdelávanie na odb.učilištiach

