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1. Diagnostická, poradenská a terapeutická činnosť 

 
 Zabezpečovať odborné psychologické a poradenské aktivity, terapeutické vedenie 

žiakov s ťažkosťami vo vzdelávacom a osobnostnom vývine, poradenstvo pri 

profesionálnej orientácii žiakov. 

 T: priebežne  

 

  Sledovať psychickú adjustáciu žiakov 1. ročníkov ,  

 T: sept. – nov. 2018 

 

 Realizovať  poradenstvo pre rodičov a učiteľov žiakov s problémami v učení 

a správaní. 

 T: priebežne 

 

 Pri riešení ťažkostí  žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia, retardáciou 

vzdelávacieho vývinu či akceleráciou školských spôsobilostí spolupracovať s CPPPaP 

Zuzkin Park 10, Košice,   špeciálno – pedagogickou poradňou a navrhovať vhodné 

formy výchovno – vzdelávacieho prístupu u žiakov integrovaných (kontaktná osoba: 

Mgr. Jana Pankuchová) 

 T: priebežne 

 

 Pri riešení závažnejších ťažkostí  žiakov v osobnostnom vývine a správaní 

spolupracovať s pedopsychiatrom, úsekom sociálnych vecí Úradu práce, soc. vecí 

a rodiny  a navrhovať indikované formy optimalizácie ich ďalšieho osobnostného 

vývinu 

 T: priebežne 

 

 

 

 

2. Preventívna a osvetová činnosť. 
 

 Vyhľadávať žiakov s poruchami prosociálneho vývinu, ktoré sa prejavujú poruchami 

správania, osobnostnými a výchovno – vzdelávacími ťažkosťami. Zvýšenú pozornosť 

venovať žiakom zo znevýhodneného sociálneho prostredia. 

 T: priebežne 

 

 Ak sa fenomén vyskytne, realizovať prieskum príčin vysokej absencie žiakov, 

spracovať, vyhodnotiť ich a navrhnúť opatrenia. 

 T: november 2018 

 

 Realizovať skupinové zážitkové aktivity s rizikovými triedami zamerané na zlepšenie 

skupinovej atmosféry a prosociálneho správania.  

 T: okt. – dec. 2018 

 

  Realizovať odborné podujatia, prednášky, besedy pre žiakov a rodičov. 

 T: podľa požiadaviek  

 



 V zmysle akčného plánu predchádzania všetkých foriem rasizmu, diskriminácie, 

xenofóbie zabezpečiť spoluprácu s príslušnými inštitúciami prostredníctvom plánu 

výchovného pôsobenia. 

 T: október 2018 

 

 V súlade s úlohami vyplývajúcimi z plánu práce školy uskutočniť prieskum 

očakávaní, potrieb, motivácie študentov 

 T: november 2018 

 

 Vypracovať   plán činnosti školského psychológa. 

 T: 10.9.2018 

 

 

 

3. Metodická činnosť. 
 

  Poskytovať metodicko – konzultačnú pomoc pedagógom k termínom klasifikačných 

porád. 

 T: na požiadanie 

 

  Metodicky usmerňovať pedagogických pracovníkov najmä s dôrazom na 

psychologické aspekty výchovno – vzdelávacej práce so žiakmi.   

        

 T: priebežne 

 

 Podľa potreby a dohody zúčastňovať sa pracovných stretnutí s vedením,  pedagógmi  

– pedagogické rady, hodnotiace pedagogické rady, pri organizácii školy, riešení 

problémov školských tried a jednotlivých žiakov. 

 T: na požiadanie 

 

 Spolupracovať pri vypracovaní Plánu výchovného pôsobenia na gymnáziu Alejová 1, 

Košice 040 11 

 T: september 2018 

 

Tematické okruhy diskusií : Príloha č.1 

 

4. Odborný rast: 

 
 Zvyšovať odbornú úroveň vlastnej práce. 

 T: priebežne 

 

 Zúčastňovať sa odborných podujatí organizovaných CPPPaP ( semináre, školenia, 

odborné výcviky, kurzy a pod.), aj so zameraním na primárnu a sekundárnu prevenciu 

drogových závislostí 

 T: priebežne 

 

  Permanentne sledovať odborné informácie v časopiseckej a knižnej literatúre. 

 T: priebežne 

 

 

Vytvoril: Mgr. Pankuchová, Mgr. Pastrnáková 

 

V Košiciach, dňa 10.9.2018 

  



Príloha č. 1 

Tematické okruhy: 

 
Študenti budú mať možnosť diskutovať na rôzne témy v rámci či už triednických 

hodín, kde bude prítomný psychológ alebo hodín špeciálne vymedzených pre školského 

psychológa.  

K dispozícií je viacero okruhov a tém, z ktorých si psychológ a študenti budú môcť vybrať. 

Vzhľadom na počet hodín, ktoré sú pre školského psychológa vymedzené, nie je predpoklad  

výberu všetkých ponúkaných tém, len istých okruhov podľa konkrétnych požiadaviek 

psychológa, pedagógov a študentov.  

 

September 2018: 

Adaptácia študentov na školské prostredie 

 

Október, November 2018: 

Príma, 1. ročník 

 Adaptácia na nové školské prostredie, spolužiakov 

 Učenie – osvojovanie efektívnych zručností 

 Pamäť a učenie – ako využiť nadobudnuté poznatky vo svoj prospech pri 

systematickej príprave na vyučovací proces 

Kvinta – Oktáva 

 Komunikácia – typy, tipy a triky, teoretické vedomosi aplikovateľné do každodennej 

interakcie 

 Záťaž – zvládanie záťaže, stresu, copingové mechanizmy 

 Moje plány do budúcna – možnosti uplatnenia na trhu práce, profesijná orientácia, 

kam na vysokú školu 

 Vysoká škola – ako to presne funguje, na čo sa pripraviť, obavy a očakávania (Oktáva, 

4.ročník) 

 Vzťahy – sociálne siete, cyberbullying, bullying, ako sa vedieť brániť voči sociálnemu 

tlaku, peer to peer pressure 

 

December 2018: 

Príma – kvarta, 1. – 4. ročník, Kvinta - oktáva 

 Asertivita  

 Vzťahy a úspešné zvládanie interakcií 

 Konformita, tímový duch, groupthink 

 Konflikt – interpersonálne konflikty, „ako na to“, zvládanie, riešenie konfliktov 

  



Január - Marec 2019: 

Príma – Septima, 1. – 3. ročník 

 Priestor pre ľubovoľnú tému – diskusia 

 Sociálne patologické javy v triede – ich včasná identifikácia a následné možnosti 

intervencií 

 

4. ročník, Oktáva 

 Maturita, čo ďalej? 

 Ako zvládať stres 

 Ako zvládnuť maturitný týždeň 

 

 

Apríl - Jún 2019: 

Príma – kvarta 

 Priestor pre ľubovoľnú tému 

 Cyberbullying 

 Sociálne siete – hrozba alebo efektívny nástroj 

 Hoax – čomu veriť a čomu nie na internete 

 

Kvinta – Septima, 1. – 3. ročník 

 Hoax – fenomén tejto doby 

 Ľubovoľná téma – na základe atmosféry a požiadaviek triedy 

 Relevantné zdroje – ako hľadať pravdivé informácie 

 Kritické myslenie – veríme všetkému, čo si prečítame na internete? 

 

4. ročník, Oktáva 

 Maturita – ako úspešne zmaturovať 

 Budúcnosť – moje plány a očakávanie 

 Ako funguje vysokoškolské vzdelávanie 

 Som správne rozhodnutý, čo ďalej? 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Mgr. Pastrnáková 

 

 


