
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG  
 

Od 1. 9. 2016 působí na naší škole školní psycholožka.  
 
Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která je nepřímou součástí vzdělávací 
činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních 
činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. 
Úkolem školního psychologa je zajištění poradenských služeb ve škole, což umožňuje poskytnutí pomoci 
okamžitě a přímo na místě. Školní psycholog využívá znalosti prostředí a atmosféry školy, je blízký 
a dosažitelný pro děti, rodiče a učitele. 
 
Školní psycholog je vázán zákonnými normami a profesním etickým kodexem, mezi které patří mlčenlivost 
a diskrétnost. Poskytování služeb školního psychologa je bezplatné. 
 

Jak pracuje psycholog ve škole?  
 

Školní psycholog může ve škole pracovat se žáky tehdy, pokud jeho činnost nevyžaduje 
informovaný souhlas rodiče v takových aktivitách, kde pracuje se skupinou žáků nebo jednotlivcem 

a jeho činnost má charakter informační, výchovně-vzdělávací činnosti. Výjimkou je krizová intervence, kdy je 
třeba nejprve zvládnout situaci, která je spojená s ohrožením dítěte nebo případně někoho dalšího vlivem 
činnosti dítěte. V tomto případě školní psycholog nejprve pracuje s touto událostí a až následně informuje 
rodiče. 
 

Školní psycholog se zapojuje například do následujících aktivit: 
 Ve spolupráci s třídním učitelem se podílí se na třídnických hodinách a projektech. 
 Spolupracuje s učiteli při hodinách výchovně-vzdělávacích předmětů. 
 Poskytne úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá. 
 Poskytne krizovou intervenci dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci. 
 Společně s pedagogy se podílí na vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu dítěte. 
 Ve spolupráci s (třídními) učiteli se podílí na posílení pozitivní atmosféry ve třídě i ve škole. 
 Spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně 

nadaných. 
 Provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt 

rizikového chování apod.) a konzultuje zjištěné údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním 
metodikem prevence, třídními učiteli, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se 
šetření a průzkumů účastnili 

 Školní psycholog pracuje jako člen týmu školního poradenského pracoviště (ŠPP), spolupracuje 
s vedením školy a se členy ŠPP. 

 

Pro individuální či skupinovou práci školního psychologa s důvěrnými nebo citlivými údaji 
o žácích je vždy požadován informovaný souhlas rodičů (zákonných zástupců).  
Individuální informovaný souhlas rodičů je podmínkou také pro zařazení dítěte do dlouhodobé péče školního 
psychologa a pro diagnostiku třídních kolektivů.  
Pokud rodiče se službou nesouhlasí, školní psycholog jejich rozhodnutí respektuje. 
 

Rodiče se mohou obrátit na školního psychologa například v těchto situacích:  
 Trápí-li Vaše dítě výchovné či výukové potíže ve škole.  
 Máte-li dojem, že má Vaše dítě vztahové či komunikační problémy se spolužáky nebo s učiteli.  



 Když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost 
přestože je zdravé, je neobvykle zamlklé, straní se kamarádů…).  

 Když se ve Vaší rodině dějí významné změny nebo se řeší problémy, které mohou mít dopad na 
psychiku dítěte (např. rozvod).  

 Máte-li pocit, že se Vaše dítě ve škole setkalo s projevy šikany.   
 Když máte podezření, že Vaše dítě experimentuje s drogami.  
 Když se chcete poradit, jakou vybrat pro dítě střední školu.  

 
Na konzultaci je potřeba domluvit se předem osobně, telefonicky nebo mailem, aby bylo možné zajistit 
dostatečný čas pro setkání. 

 
Kontakt: 
Mgr. Pavla Jadrná 

Telefon: 603 113 759 

Pracovna psychologa je v budově v ul. Smetanova 1509, 1. patro. 

Psycholog působí ve škole v tyto dny: každé pondělí, úterý a lichý pátek, 7.30 – 16.00 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  


