
 

Informování o poradenských službách školního psychologa 

 

Jméno žáka: 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem informován o přítomnosti školního 
psychologa na škole, který 

• Spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků mimořádně nadaných 

• Poskytuje úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá 

• Poskytuje krizovou intervenci dítěti, které se octne v psychicky náročné 
situaci 

• Vytváří podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte 

• Navrhuje a provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry na škole 

• Provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (např. výskyt 
sociálně patologických jevů apod.) a konzultuje zjištěné údaje s vedením 
školy, výchovným poradcem a metodikem prevence, třídním učitelem a 
dalšími vyučujícími učiteli, kteří s těmito získanými informacemi zachází 
jako s důvěrnými podle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 

• Zjišťuje sociální klima školních tříd a na základě získaných informací 
pracuje s tříd-ním kolektivem za účelem zlepšení vzájemných vztahů a 
minimalizace sociálně patologických jevů 

• Informuje rodiče na třídních schůzkách nebo jiné sjednané schůzce 
s rodiči o výsledcích anonymních anketních šetření a průzkumech 

Byli jsme informováni o činnosti školního psychologa ve škole, kterou naše 
dcera/náš syn navštěvuje. Výše uvedenému dobře rozumím. 
V ……………………... Dne …………….. 

 

Podpis zákonného zástupce ………………………….…………………
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