Hodnotiaca správa výchovného poradenstva za školský rok 2018/2019
1. Oblasť profesijnej orientácie

-

-

-

-

-

-

Zabezpečili sme poradenskú a metodickú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom
k výberu SŠ (konzultačné hodiny, rodičovské združenie pre žiakov 9.roč.,
individuálne pohovory so žiakmi)
Realizovali sme pohovory so zákonnými zástupcami žiakov k výberu SŠ, k duálnemu
vzdelávaniu na SŠ – Solotruková, Slivka
Zabezpečili sme účasť žiakov 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, SŠi M.R. Štefánika vo Vranove n/T.
Sprostredkovali sme besedy k výberu povolania pre žiakov 9. a 8.roč. a končiacich
žiakov v nižších ročníkoch a špeciálnych triedach (Ako sa správne rozhodnúť a Voľba
povolania – CPPaP VT)
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 žiakmi končiacimi v nižších ročníkoch ( zisťovali sme záujem o SŠ,
ponúkali možnosti ďalšieho vzdelávania. Počet končiacih žiakov bol v tomto šk.roku
41v bežných triedach a 28 žiakov v špec.triedach, čo je oproti minul. roku nárast 25%
Žiaci v tomto školskom roku nevyužili možnosť otestovať sa k výberu povolania .
Žiaci 9. roč. nevyužili ani možnosť hravých aktivít k výberu povolania. Pre žiakov 8.A
triedy sme zorganizovali 2 stretnutia s aktivitami k výberu povolania. Záujmový útvar:
Karierové poradenstvo hrou, žiaci využívali sporadicky.
Vydali sme žiakom kontrolné výpisy prihlášok, prihlášky na SŠ a zápisné lístky.
Rozmiestnenie žiakov podľa SŠ :
9.A – 18 žiakov / 16 žiakov SŠ, 2 žiaci neumiestnení (M. Marton, L. Rezanková)
Špeciálne triedy – 28 končiacich žiakov / 10 žiakov OU
Žiaci končiaci v nižších ročníkoch 41 / 13 žiakov OU

Prehľad žiakov umiestnených na SŠ v školskom roku 2018/2019
podľa škôl a odborov:
9. roč.
- 3.r.odbory – 4 (SOŠ Drevárska VT)
- 4.r. odbory – 12 (Gym – 2, OA – 1, Polyt.HE – 1, Drev.VT – 3, A.Dubč. VT – 5)
- Na SŠ prijatí a sú zapísaní: 16
- Neumiestnení: 2
- Spolu končiaci žiaci v 9.roč.: 18
Špeciálne triedy:
- Odborné učilište 3.ročné – 10 ( SŠi M.R.Štefánika VT)
- Končiaci žiaci: 28
Žiaci končiaci v nižších ročníkoch:
- 2.ročný odbor – 13 (SOŠ A. Dubčeka VT, odbor potravinársky)
- Spolu končiaci žiaci: 41

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

-

-

Viedli sme agendu individuálne začlenených žiakov a žiakov v špeciálnych triedach
(správy, vyšetrenia).Dopĺňali ju o plány a podľa potreby zabezpečili rediagnostiku
týchto žiakov v spolupráci s triednymi učiteľmi.
Na I. stupni boli v bežných triedach 6 žiaci so ŠVVP
Na II. stupni boli v bežných triedach 15 žiaci (2 žiaci var. „A“- M. Marton, I. Bažo
a 13 žiakov začlenených)
V 8 špeciálnych triedach sme mali spolu 81 žiakov ( 75 var „A“ a 6 var“B“)
V priebehu šk.roka sme zrealizovali 21 rediagnostík žiakov v špec.triedach i bežných
triedach v spolupráci so SCPP v Snine.
Prvotné vyšetrenia sme realizovali v spolupráci s CPPPaP vo Vranove n/T. 4 žiakov (7
žiakov čaká za vyšetrením)
SŠi M.R.Štefánika vo VT nám vyšetrila 5 žiakov.
Zrealizovali sme 13 pohovorov so žiakmi s výchovnými problémami (šikanovanie,
obnažovanie, agresívne správanie a porušovanie šk.poriadku). K niektorým závažným
porušeniam bola prizvaná aj polícia.
Zrealizovali sme besedy: Závislosti, Kyberšikana, Cesta k tolerancii s pomocou p.
Lutašovej z CPPaP vo Vranove n/T.
Evidovali sme prácu s talentovanými žiakmi a ich účasť na rôznych olympiádach. Aj
v tomto školskom roku učitelia pracovali s talentovanými žiakmi a pripravovali ich na
olympiády v rôznych predmetoch. Spolu bolo zapojených 11 žiakov. Väčšina z nich
boli aj úspešní riešitelia.

Zapojenosť a umiestnenie žiakov na okresných olympiádach:
Predmet
BIO – „C“

BIO – „E“
BIO – „D“
Techn.olymp.
Matematická
Dejepisná
Geografická
Slov.jazyk

meno žiaka
trieda
Karolína Kopčová 8.A
Ema Barnová
8.A
Róbert Bundáš
8.A
Alexandra Tarčinská 9.A
Gabriel Tomáš
7.A
Alexandra Tarčinská 9.A
Šimon Šimko
9.A
Alexandra Tarčinská 9.A
Róbert Bundáš
8.A
Alexandra Tarčinská 9.A
Alexandra Tarčinská 9.A

umiestnenie
2.
úspeš.riešit.
úspeš.riešit.
3.
2.
2.
úspeš.riešit.
5.
úspeš.riešit.

pripravoval
V. Krotká
V. Krotká
V. Krotká
V.Krotká
V.Krotká
T.Krištová
M. Kašinský
Z. Džujková
R. Homoľa
R. Homoľša
A. Karabová

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 a predvolaní o vymeškaných neospr. hodinách – 218
Počet len upozornení o zanedb.šk.doch. – 56
Počet len predvolaní o zanedb.šk.doch. - 28
Počet oznamov o zanedb. šk. dochádzky na ÚPSVaR (nad 16 vymeš.NH /mes) – 16
Počet trestných oznámení na PZ (nad 100 vymeš.NH za šk.rok ) –3
Počet výsluchov na PZ – 3
Počet charakteristík na žiakov – 9 (pre PZ) a 3 pre súd vo VT
Žiaci s najvyšším počtom NH:
Michal Šesták 5.A 167 NH, Slavomír Gábor 5.B 294 NH, Lukáš Bledý 5.D 124 NH
V tomto šk. roku sa mierne znížil počet záškolákov i podaných trestných oznámení

4. Návrhy pre budúci školský rok 2018/2019
Vyhodnocovať záškolákov štvrťročne na hodnotiacich a klasifikačných poradách.
Vytvoriť tabuľu záškolákov.
Spolupracovať so zák.zástup., OU a sociálnou kuratelou.
Zlepšiť spoluprácu s ÚPSVaR (zosúladiť pravidlá pri vyraďovaní žiakov zo zoznamu
záškolákov).
Opakovane rediagnostikovať žiakov so ŠVVP a slaboprospievajúcich žiakov.
Skvalitniť karierové poradenstvo – viac aktivít, besied hlavne pre žiakov končiacich
v nižších ročníkoch a tým docieliť ich ďalšie vzdelávanie na odb.učilištiach

Vo Vranove nad Topľou
18.06.2019

Ing. Krotká Viera
výchovný poradca

