
Milí rodičia a žiaci,  
 
ponúkame Vám nasledovné  informácie týkajúce sa výchovného poradenstva a prijímacieho 
konania žiakov 5.ročníka základných škôl do  1. ročníka osemročných gymnázií .  
 
 
Školský rok:  2018/ 2019 

Výchovný poradca:  Mgr. Eva Bednáriková 

Konzultačné dni:  pondelok od 12:30 hod. do 15:30 hod.  

 streda  od 14:00 hod. do 15:00 hod.  

Konzultačné hodiny:  podľa individuálneho dohovoru  

Kontakt:  0903 743 137 

 
VÝCHOVNÉ PORADENSTVO  
 
1. Kto môže vyhľadať výchovného poradcu?  
 

 žiaci  

 rodičia a zákonní zástupcovia žiakov  

 pedagogickí zamestnanci školy  

 zástupcovia stredných škôl  

 rôzne inštitúcie (ÚPSV a R, PZ SR, . . . )  
 
2. Kedy vyhľadať výchovného poradcu? 
 

 ak potrebujete poradiť  s pokračovaním povinnej školskej dochádzky žiaka po 5.ročníku 
základnej školy do 6.ročníka alebo  s výberom strednej školy  

 ak sa objavujú problémové  vzťahy v triede, doma  

 ak žiakovi niekto ubližuje, šikanuje ho  

 ak pribúdajú problémy s učením, so správaním  

 ak máte potrebu poradiť sa, zdôveriť  

 pri rozhodovaní o odklade povinnej školskej  dochádzky 

 pri predčasnom zaškolení žiaka do 1.ročníka základnej školy 
 
3. Kto je výchovný poradca?  

 je odborníkom prvého kontaktu v systéme výchovného poradenstva na školách.  

 je jedným z článkov systému výchovného poradenstva, ktorý tvoria: pedagogicko-
psychologická poradňa, špeciálnopedagogická poradňa, detské integračné centrum, 
výchovný poradca, školský psychológ a školský špeciálny pedagóg.  

 pôsobí v základných, stredných, špeciálnych školách, a ak je to účelné aj v školských 
zariadeniach. Je pedagogickým zamestnancom školy (školského zariadenia). Do funkcie 
ho menuje riaditeľ školy, ktorému zodpovedá za plnenie úloh. Úlohy plní popri svojej 
pedagogickej činnosti.  



 plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie 
žiakov a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu. Sprostredkúva 
prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti.  

 poskytuje metodickú a informačnú pomoc žiakom, pedagogickým pracovníkom školy a 
zákonným zástupcom dieťaťa. Jeho činnosť metodicky usmerňuje príslušná 
pedagogicko-psychologická poradňa.  

 

4. Úlohy a kompetencie výchovného poradcu :  
Stará sa o komplexný poradenský servis:  

 metodickú činnosť pre pedagogických pracovníkov školy,  

 informačnú a poradenskú činnosť pre pedagogických pracovníkov, rodičov a žiakov,  

 konzultácie so žiakmi školy a ich zákonnými zástupmi v otázkach výchovy, vzdelávania a 
profesijnej orientácie – kariérneho poradenstva,  

 sprostredkúva prepojenie medzi školou a poradenskými pracovníkmi, najmä s Centrom 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPP a P) a Centrom špeciálno-
pedagogického poradenstva (CŠPP) a inými odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú 
starostlivosťou o deti,  

 spolupracuje s metodikom CPPP a P, pracovníkmi iných orgánov štátnej a verejnej 
správy, pracovníkmi úradu práce pri zabezpečovaní informačno-poradenskej, 
konzultačnej a diagnostickej činnosti v procese voľby povolania.  

 
5. Náplň práce výchovného poradcu:  

 Uskutočňuje v spolupráci s triednymi učiteľmi vyhľadávanie žiakov intelektovo nadaných , 
s problémami vo výchove a vývine osobnosti. Zabezpečuje pre nich výchovné a 
výchovno-poradenské aktivity a podľa potreby sprostredkúva psychologické a iné 
odborné služby a starostlivosť.  

 Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom, ako aj pedagogickým 
zamestnancom školy pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o 
otázkach štúdia na stredných školách a pri voľbe povolania.  

 Osobitnú pozornosť venuje žiakom nadaným, talentovaným, sociálne znevýhodneným a 
žiakom s postihnutím. Zvýšenú pozornosť venuje aj žiakom nastupujúcim do prvého 
ročníka a pri prechode na vyšší stupeň, alebo na inú školu.  

 Zabezpečuje a spolupodieľa sa na realizácii účelových preventívnych aktivít pre žiakov a 
rodičov, najmä besied a skupinových stretnutí, na aktuálne témy z oblasti učenia a 
vzdelávania, správania a medziľudských vzťahov, profesijnej orientácie, prevencie 
závislostí a iných sociálno-patologických javov.  

 Pomáha žiakom a rodičom pri profesijnej orientácii, voľbe štúdia. Zabezpečuje agendu v 
súvislosti so sledovaním záujmov a prihlasovaním žiakov a študentov na ďalšie štúdium.  

 Úzko spolupracuje s triednymi učiteľmi a s koordinátorom prevencie, ako aj s 
pedagogicko-psychologickou poradňou a inými nadväznými organizáciami, pri 
zabezpečovaní úloh výchovného poradenstva.  

 Aktívne sa zúčastňuje na pracovných poradách, seminároch a školeniach, organizovaných 
pre výchovných poradcov.  



 Organizačne zabezpečuje testovanie žiakov.  

 

6. Inštitúcie, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú:  

 Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, 040 
11 Košice, t. č. 055/7871611 

 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova 1,040 01 Košice, t. č. 
055/7961211 

 

Voľba osemročného gymnázia:  
 

 Na prihláške sú uvedené koncoročné známky od 3. - 4. ročník a polročné známky z 5. 
ročníka; potvrdenie zdravotného stavu všeobecným lekárom pre deti .  

 Zákonný zástupca žiaka podpíše prihlášku na SŠ pred triednym učiteľom a súčasne si 
prevezme ZÁPISNÝ LÍSTOK , ktorý je potrebné odovzdať po prijatí na SŠ.  

 

HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA ŽIAKOV  5.ROČNÍKA 
V  ŠKOLSKOM  ROKU  2018/2019 

do 20.02.2019 Zákonný zástupca žiaka 5.ročníka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na študijný 
odbor, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností formou 
psychologického testu (osemročné bilingválne gymnáziá).  

25. 03. – 12. 04. 2019 Psychologické testy  a 1.kolo prijímacích skúšok na škole, ktoré si vyžadujú 
overenie špeciálnych schopností (osemročné bilingválne gymnáziá)     – podľa 
termínu, ktorý si určí  stredná škola.  

do 10.04.2019 Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné 
odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, 
zručností alebo talentu). 

13.05.2019 ( 1.termín) 
16.05.2019  (2.termín) 

1.kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 
1.kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 

od 23.05.2019 odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok 

18.06.2018 2.kolo prijímacích skúšok 

od 25.06.2019 odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok 

 

 

 


