
 
 

Informácie výchovnej poradkyne v Spojenej 

škole  I.Krasku, 491, Púchov 

Výchova je najväčší a najťažší problém, ktorý možno človeku uložiť. 
                                                                                               Ján Amos Komenský 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Výchovná poradkyňa: PaedDr. Anna Rumanová  

Kontakt: anna.rum@post.sk 

                            

Kompetencie výchovného poradcu: 

1. Pomoc pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych 

problémov a potrieb žiakov. 

2. Práca s integrovanými – začlenenými žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, vypracovanie, vedenie a aktualizácia ich dokumentácie, spolupráca 

s triednymi učiteľmi a rodičmi týchto žiakov. 

3. Sprostredkovanie odbornej pomoci pre rodičov a žiakov v Centre pedagogicko-

psychologických služieb a poradenstva v Púchove, prípadne v iných špecializovaných 

pracoviskách. 

4. Spolupráca s triednymi učiteľmi pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov žiakov. 

5. Konzultácie pre rodičov a žiakov. 

6. Kariérové poradenstvo pre žiakov končiacich ročníkov, informácie o ďalšom štúdiu na 

vysokých školách, nadstavbovom štúdiu, pokyny pri vypĺňaní prihlášok na VŠ. 

 

Princípy našej práce: 

1. Profesionalita a odbornosť.  

2. Rešpektovanie a ochrana práv mladého človeka. 

3. Úcta k osobnosti mladého človeka. 

4. Diskrétnosť pri riešení problémov žiakov. 

5. Rešpektovanie názoru rodičov. 

 

Zameranie našej činnosti v školskom roku 2020/2021: 

• podpora ochrany zdravia  a zdravého životného štýlu študentov 

• eliminácia rizík spojených s prácou v zahraničí a obchodovania so ženami, 

• pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

• pomoc žiakom končiacich ročníkov pri výbere ďalšieho štúdia, prípadne pri ich 

zaraďovaní do pracovného procesu,  

• riešenie problémov záškoláctva, agresívneho správania, šikanovania, psychického 

a fyzického týrania, prejavov rasovej a národnostnej nenávisti a extrémizmu 

a predchádzanie uvedeným javom,  

• riešenie prípadného užívania a prechovávania drog, alebo iných omamných látok, 

• humanizácia medziľudských vzťahov v školskom prostredí, 

• kariérové poradenstvo pre študentov končiacich ročníkov. 
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Prihlášky na vysoké školy – rady študentom maturitných ročníkov 

 
   Rozmýšľaš nad tým, že by si rád išiel študovať na vysokú školu, ale nevieš, ktorú si vybrať, 

kde sa informovať, kedy poslať prihlášku a ako ju vyplniť ? Potom sú nasledovné rady určené 

práve tebe. 

1. Informácie o možnostiach štúdia na jednotlivých vysokých školách na Slovensku 

i v zahraničí získaš na ich  internetových adresách, ktoré si nájdeš jednoducho – cez 

vyhľadávač „google“.  

2. Nezabudni si pozrieť termín poslania prihlášky – vysoké školy, kde sa robia 

talentové skúšky /VŠMU, VŠVU, Akadémia umení, Fakulta architektúry, a pod./ 

ho majú skorší. Po termíne ti už prihlášku nezoberú. Väčšina vysokých škôl má 

termín poslania prihlášky do konca februára, niektoré aj neskôr. 

3. Musíš si kúpiť tlačivo „Prihláška na vysokoškolské štúdium“, v počte, ktorý 

potrebuješ – môžeš si poslať samozrejme prihlášky aj na viac vysokých škôl, ale je 

potrebné si uvedomiť, že na každú vysokú školu sa platí poplatok za prijímacie 

konanie, ktorý si stanovuje daná vysoká škola. Poplatky sa pohybujú v rozmedzí od 

20,-eur do 50 - 60,-eur, niekedy aj viac. Väščina vysokých škôl  má aj elektronický 

spôsob prihlasovania, pokyny k elektronickému prihlasovaniu je potrebné pozrieť 

na stránke príslušnej vysokej školy. Tlačivá prihlášok na VŠ sa dajú kúpiť 

v papiernictvách, alebo kníhkupectvách, prípadne stiahnuť z webových stránok 

Ministerstva školstva SR, alebo vysokých škôl. Na tretej strane prihlášky sú pokyny na 

jej vyplňovanie, v prípade nejasností sa obráť na výchovnú poradkyňu. 

4. Ku každej prihláške je potrebné priložiť tvoj štruktúrovaný životopis, prípadne 

diplomy a umiestnenia zo súťaží, SOČ a podobne, ktoré by mohli prispieť k zvýšeniu 

bodov pri prijímacom konaní. 

5. Prihlasovanie na všetky české vysoké školy je elektronicky, je potrebné pozrieť si 

pokyny na stránke príslušnej vysokej školy.  

6. Nezabudni na druhej strane prihlášky vypísať predmety za prvé tri ročníky strednej 

školy a známky z koncoročného vysvedčenia / prvý polrok štvrtého ročníka sa vypisuje 

len na českej prihláške/.  

7. Riadne vyplnenú prihlášku dones na overenie výchovnej poradkyni aj s vysvedčeniami 

za prvé tri ročníky – po overení prihlášky ti ich vráti. 

Nezabudni na tretej strane prihlášku podpísať a vybaviťsi lekárske potvrdenie  - ak ho 

vysoká škola vyžaduje. 

Riadne skontrolovanú a overenú prihlášku aj so všetkými prílohami, pošleš 

doporučene poštou, alebo elektronicky na adresu príslušnej vysokej školy.  

                                                             

 

                                                                 PaedDr. Anna Rumanová, výchovná poradkyňa 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Informácie pre  maturantov  o VŠ: 

Zoznam webových stránok vysokých škôl: 

• http://www.portalvs.sk/ -  portál o vysokých školách zverejňuje zoznam VŠ podľa 

miesta alebo podľa zamerania, veľa užitočných informácií... 

• http://www.best.sk/www/VysokeSkoly.htm 

• Informácie za všetky verejné a súkromné školy, ktoré poskytli údaje o absolventoch 

VŠ sú dostupné na webovom portáli: http://absolventi.iedu.sk 

• Hodnotenie vysokých škôl: http://arra.sk/ranking-2011. 

   Tlačivo prihlášky na VŠ je na stránke Ministerstva školstva: 

https://www.minedu.sk/prihlaska-na-vysokoskolske-studium-bakalarske-prvy-stupen-alebo-

spojene-prvy-a-druhy-stupen-v-jednom-celku/ 

v sekcii vysoké školstvo, prípadne je možné ju kúpiť v papiernictve, alebo kníhkupectve. 

• Názov :Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske – prvý stupeň alebo 

spojené – prvý a druhý stupeň v jednom celku 

• Tento vzor tlačiva je určený pre maturantov a absolventov stredných škôl s 

ukončeným úplným stredným vzdelaním alebo s ukončeným úplným stredným 

odborným vzdelaním, ktorí chcú študovať na vysokej škole. 

• Na českých VŠ a väčšine aj slovenských VŠ je elektronický spôsob prihlasovania. 

• Vyplnenú prihlášku na vysokú školu, alebo tlačivo na overenie známok je  

potrebné odovzdať na overenie správnosti údajov a známok aj s vysvedčeniami 

výchovnej poradkyni, minimálne týždeň pred termínom podania prihlášky na 

vybranú školu (týka sa žiakov, ktorí maturujú v tomto školskom roku 

2020/2021). 

 

• Informácie o možnosti zamestnania:  

    http://www.careerjet.sk/praca-automoto.html 

    www.ponuky.sk, www.jobs.sk, www.jobserver.sk, www.svetprace.sk  

    www.upsvr.sk, www.trexima.sk, www.istp.sk 
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