Milí rodičia a žiaci!
Cieľom poradenskej činnosti je pomôcť žiakom pri prechode zo školy do života, zo sveta
prípravy a vzdelávania do sveta práce.
Je dôležité poznať sám seba a skúmať dispozície, záujmy a motívy žiakov. Zisťovať
profesijné záujmy a želania, poskytovať im informácie a viesť k reálnemu sebahodnoteniu.
Na základe získaných poznatkov žiaka zámerne usmerňovať, aby si zvolil správnu cestu.
Tento školský rok 2017/2018 Vám ponúka tieto možnosti:
- pre žiakov 5. ročníka – možnosť podať prihlášku na 8 – ročné gymnázium
- pre žiakov 8. ročníka – možnosť podať prihlášku na bilingválne gymnáziá
- pre žiakov 9. ročníka – výber strednej školy
- podať dve prihlášky na stredné školy
- v prípade záujmu podať i prihlášku na strednú školu, ktorá vyžaduje overenie
špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
Konzultačné hodiny UTOROK 15.30 do 16,30 hod.
Ponúkame konzultácie i v inom čase na telef. čísle 0905 644 892
Z plánu výchovnej poradkyne:
September 2017
Účasť na rodičovskom združení –
o 9.ročník - plánované stretnutia so žiakmi, rodičmi za účelom oboznámiť ich s rôznymi
možnosťami a novinkami pri výbere školy, s termínmi, s predbežnými výsledkami
z Výpočtového a štatistického strediska v Liptovskom Mikuláši, s plánovanými
návštevami stredných škôl, ...
o 8.ročník - možnosť prihlášky na bilingválne gymnázia
- dôležitosť výchovno-vzdelávacích výsledkov
o

5.ročník - možnosť prihlášky na 8-ročné gymnázium

Október 2017
Zhromažďovanie informácií o možnostiach ďalšieho štúdia a praxe.
Stretnutie so žiakmi 8. a 9. ročníka – základné informácie - ľudské práva – právo na vzdelanie
– profesijná orientácia
– priemery známok na konkrétne SŠ.
Individuálne konzultácie /podľa potreby/ so žiakmi a rodičmi 9. ročníka.Rozhovor so žiakmi
o voľbe učebného odboru.
Zisťovať a registrovať zmeny voľby povolania žiakov.
Spolupráca so školskou špeciálnou pedagogičkou.
Aktuálne oznamy – doplňovanie informácií.Zabezpečenie informačného servisu výchovného
poradcu na celoškolskej nástenke a www.bellamos.sk.

November 2017

So žiakmi 8. a 9. ročníka účasť na dňoch otvorených dverí – podľa aktuálnych ponúk.
Od 21. novembra 2017 importovať z internetu anonymnú databázu pre simuláciu poradia.
Stretnutie so žiakmi 8. a 9. ročníka – „Nájdi správnu cestu k úspešnej kariére“- pripraviť
žiakov na prvú smerovú voľbu povolania. Rozvoj osobnosti a ponímanie ľudskej dôstojnosti.
V čase od 16. do 30. novembra 2017 zabezpečiť zber podkladov pre TESTOVANIE 9 - 2018
Konzultácie v oblasti ich profesijnej orientácie, výbere typu školy – žiaci 9. ročníka.
Podať informácie triednym učiteľom o štúdiu na osemročných gymnáziách pre rodičov žiakov
5. ročníka.
Informačná nástenka – aktuálne doplňovanie informácií.
Individuálne konzultácie so žiakmi a ich rodičmi zaujímajúcich sa o štúdium sa bilingválnych
gymnáziách. Príprava prihlášok.
BURZA informácií pre voľbu povolania – 21.11. a 22.112017.

December 2017
Účasť so žiakmi 8. a 9. ročníka na dňoch otvorených dverí – podľa ponúk a dohovoru.
Do 5. decembra 2017 export nových informácií z Proforientu do ŠVS – LM.
Od 11. decembra 2017 import anonymnej databázy do Proforientu pre simuláciu poradia - z
internetu.
Informovať žiakov a rodičov o sieti stredných škôl, overiť si zaradenia nových škôl do siete SŠ,
aktualizovať nástenku a www. stránku – aktuálne termíny.
Sledovať nové a integrované študijné odbory.
Zmeny a opravy údajov v prihláškach na stredné školy.
Individuálne konzultácie so žiakmi – zodpovednosť za svoje rozhodnutia.
Skontrolovanie – vybavovanie potvrdení o ZPS u detí končiacich ZŠ.
Informácie o talentových prijímacích pohovoroch.

Január 2018

Individuálne konzultácie so žiakmi, rodičmi.
Zhromažďovanie prihlášok žiakov na bilingválne gymnáziá.
Zber informácií pre ŠVS – doplnenie polročných známok.
Zápis detí do prvého ročníka.
Zistiť záujem žiakov o štúdium na 8-ročnom gymnáziu.

Február 2018
Individuálne konzultácie – poradenská služba pri výbere strednej školy a odboru.
Zákonný zástupca žiaka podá prihlášku na vybranú SŠ / na bilingválne gymnáziá, na SŠ
s talentovými skúškami/, kde treba overovanie špeciálnych schopností, zručností a talentu –
do 20. februára 2018.
Odoslanie prihlášky na vybranú školu, kde treba overovanie špeciálnych schopností, zručností
a talentu – do 28.februára 2018.
Zaslať export informácií z PROFORIENTU priamo do ŠVS v Liptovskom Mikuláši /polročné
známky + talentové školy – osemročné gymnáziá/ - do 23.februára 2018.
Sledovanie zverejňovania kritérií k prijímacím pohovorom na SŠ.

Marec 2018

Individuálne konzultácie so žiakmi a ich rodičmi – zhromažďovanie a sprístupňovanie nových
informácií o SŠ
Od 6. marca 2018 z internetu importovať anonymnú databázu do Proforientu – pre simuláciu
poradia.
Sústavné sledovanie aktuálnych informácií a oboznamovanie žiakov a rodičov /prípadné
novinky, zmeny /.
TALENTOVÉ SKÚŠKY – 25. marec – 15. apríl 2017.
Kompletizácia prihlášok na stredné školy/vrátane 8.-roč. gymn./ - do 10.apríla 2018.
Priebežné vydávanie zápisných lístkov na SŠ – podľa potreby – prevzatie potvrdiť podpisom.
Celoslovenské testovanie deviatakov - náhradný termín –21. marca 2018.

Apríl 2018
Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ- náhradný termín /pravdepodobne
v Žiline/ – 5.apríla 2018
Do 10. apríla 2018zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné
a učebné odbory, na ktoré sa nevyžaduje overenie špec. schopností, zručností alebo talentu
/ vrátane 8-roč. gymn./.
Zaslať export informácií – stav podľa prihlášok na SŠ / bez testovania/- do 11.apríla 2018.
Zaslať export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá – do 11.apríla 2018.
Od 18.apríla 2018importovať anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.
Odoslanie prihlášok žiakov na SŠ /vrátane 8.-roč. gymn./. Termín do 20.apríla 2018.
ŠVS do 20.apríla 2018oznámi 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 z NUCEMU.
/Stredné školy si vyžiadajú od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch
prostredníctvom programu PS po zadaní rodných čísel. Výsledky sa nezapisujú na prihlášky./
Analýza prijatých – neprijatých detí a zabezpečenie ďalšieho servisu, respektíve nový výber SŠ.

Máj 2018
Od 2. mája 2018 importovať do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia.
Prijímacie skúšky /pohovory/ - 1.kolo – 14. máj 2018
/vrátane 8.-roč. gymn./. 17. mája 2018
SŠ zašlú do ŠVS výsledky prijímacích skúšok – zapísaných žiakov a informácie
o konaní resp. nekonaní 2. kola + voľné miesta – do 31. mája 2017
Analýza prijatých – neprijatých žiakov a zabezpečenie možnosti výberu ďalšej strednej školy,
vypísanie alebo preradenie prihlášky.
Priebežné vydávanie zápisných lístkov na SŠ – podľa potreby – prevzatie potvrdiť podpisom.
Zhromažďovanie vstupných dokladov žiakov 8.ročníka, zadávanie údajov do počítača.
-

Stretnutie so žiakmi 8.ročníka – oboznámenie so základnými informáciami – vlastný výber SŠ.
„Čo chceš dosiahnuť v živote a teraz to nemáš? Čo robíš pre to, aby si to dosiahol? Je to
v tvojich rukách!“

Jún 2018
SŠ zverejní konanie druhého kola do 6. júna 2018
Prijímacie skúšky /pohovory/ - 2.kolo – 19. júna 2018.
Záverečný pohovor o sledovaných žiakoch a žiakoch 8. ročníka /psychologické vyšetrenia/.
Celkové vyhodnotenie prijatých a neprijatých žiakov, porozmiestňovanie.
Vypísanie prihlášok žiakom 8.ročníka a odoslanie do ŠVS v Liptovskom Mikuláši.
ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu
zašle do príslušného ŠVS – do 7. júla 2018.
Analýza práce výchovného poradcu – uzavretie dokumentácie.
Spracovanie 8. ročníka /predbežný záujem - SŠ/ v Proforiente a export zozbieraných
informácií do ŠVS.

V priebehu mesiacov november 2017 - január 2017 sa budeme zúčastňovať DNÍ OTVORENÝCH
DVERÍ na stredných školách – podľa pozvánok
- 21.11. a 22.11.2017bude BURZA povolaní. So žiakmi 8. a 9. ročníka sa zúčastníme. Pozývame i
rodičov!
Termín: Bellamos 22.11.2017 po piatej vyučovacej hodine

Prihlášku pripraví a vytlačí výchovný poradca ZŠ. Následne pošle na kontrolu a podpis zákonnému
zástupcovi dieťaťa.
PRAJEM ÚSPEŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK 2017 - 2018!
Výchovná poradkyňa Mgr. ŠárkaZubercová
V Martine 4.10.2017

