Informace o práci školního psychologa.
Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací
činností školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních
činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 (novelizována č. 116/2011), o poskytování poradenských služeb ve
školách a školských poradenských zařízeních a z ročního plánu činnosti školního psychologa.
Své služby poskytuje ve shodě se školním vzdělávacím programem, minimálním preventivním programem a
programem proti šikanování (k nahlédnutí na stránkách školy). Spolupracuje s výchovnými poradci a metodiky
prevence na jednotlivých budovách.

pracoviště nám. 9. května:
výchovný poradce: Mgr. Marcela Kramlová
metodik prevence: Mgr. Gabriela Staňková

pracoviště Sušilova:
výchovný poradce: Mgr. Zdeněk Oldřich
metodik prevence: Mgr. Zdeněk Žáček

pracoviště Slovákova:
výchovný poradce: Mgr. Alena Svobodová
metodik prevence: Mgr. Světlana Hrdličková

Činnosti:
Zaměřuje se především na práci s třídními kolektivy (diagnostika a rozvoj vztahů, primární prevence), žáci se mohou
individuálně radit o starostech, které škola přináší (zvládání učiva, vrstevnické vztahy, komunikace s učiteli). Rodičům
je k dispozici v otázkách výchovy, přípravy dětí do školy a dle potřeby i prostředníkem při komunikaci s učiteli.
S učiteli spolupracuje jak při intervencích ve třídě, tak při realizaci výchovně-vzdělávacích činností školy a je
k dispozici jako konzultant a podpora. V případě potřeby je školní psycholog schopen poskytnout krizovou intervenci
a dle potřeby terapeutické vedení. Pokud není schopen některý druh pomoci poskytnout, vždy odkáže na jiné
vhodné zařízení či odborníka.

Služby pro rodiče:
 Konzultace při zvládání nároků školní docházky, vytváření vhodných stylů učení a v domácí přípravě.
 Podpora při řešení témat okolo školní docházky vašich dětí:
– poruchy učení a pozornosti, vrstevnické problémy, vztah k autoritám a pravidlům
– hledání vhodných stylů učení, řešení konfliktních situací, spolupráce se školou
 Kariérové poradenství při úvahách kam dále směřovat vzdělávání vašich dětí.
 Informace o rizikových druzích chování a sociálně-patologických jevech, prevence, zdravý živ. styl.
 Pomoc při komunikaci s dospívajícími.
 Pomoc a podpora při zvládání náročných situací, které ovlivňují i děti a jejich školní práci.
 V případě potřeby je možné realizovat i delší terapeutickou práci s dítětem.

Děti se mnou obvykle řeší:









Trable se spolužáky, kamarády, náladou a vztahy ve třídě.
Problémy a nedorozumění s učiteli a školními pravidly.
Dohady a nedorozumění s rodiči, náročné situace doma.
Své chování, které jim přináší potíže a chtějí z toho ven.
Zvládání učiva, způsoby jak se učit co nejlépe, najít si svůj styl učení.
Strach a trému, zvládání písemek, zkoušení a veřejného vystupování.
Jak zvládat péči o sebe a svůj život, vyhnout se rizikovému chování a najít si svůj vlastní styl a zájmy.
Starší pak také kam dál na střední školu, jak si co nejlépe vybrat, jak se připravit na přijímací zkoušky.

Podmínky poskytování služby:
Při práci se školní psycholog řídí Evropským etickým kodexem školních psychologů.
V kontaktu s klienty dodržuje profesní mlčenlivost a dalším stranám sděluje pouze ty informace, na kterých se s nimi
dohodne. Výjimku tvoří pouze situace, ze kterých vyplývá ohlašovací povinnost.
Své služby poskytuje bezplatně.
Pokud pracuje se žáky, jedná se činnosti v rámci výuky ve spolupráci s třídními učiteli (hodiny třídního učitele,
adaptační aktivity, primární prevence, tematické hodiny rozšiřující hodiny výchov,…).
Jedná-li se o diagnostickou práci ve třídě, rodiče kontaktuje a vyžádá si jejich informovaný souhlas.
V individuální práci s žáky vždy spolupracuje s rodiči na základě informovaného souhlasu a domluvené zakázky.

