
 

 

Vážení rodiče,  

ve škole působí školní psycholog. Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská 

činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy.  

Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností, 

vymezených v platném znění vyhlášky č. 72/2005 Sb., O poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských poradenských zařízeních, a z koncepce školního poradenského pracoviště školy. 

Zákonný zástupce nezletilého žáka/zletilý žák uděluje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., O ochraně 

osobních údajů generální souhlas s činností školního psychologa. Svým podpisem stvrzuje, že souhlasí, 

aby školní psycholog: 

• Poskytl úvodní poradenskou konzultaci žákovi, který ho sám vyhledá. 

• Poskytl krizovou intervenci žákovi, který se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci.  

• Společně s pedagogy se podílel na vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu žáka.  

• Spolupracoval s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

mimořádně nadaných. 

• Formou individuálních konzultací se žákem se podílel na předcházení předčasným odchodům ze 

vzdělávacího systému, zapříčiněných různými typy obtíží (např. neprospěch, kázeňské problémy, 

zvýšený počet absencí, nízká motivace pro studium, problémy v rámci třídního kolektivu, osobní či 

rodinné problémy, problémy související s psychopatologií apod.). 

• Ve spolupráci s třídními učiteli se podílel na posílení pozitivní atmosféry ve třídě a ve škole.  

• Účastnil se ve spolupráci s třídním učitelem třídnické hodiny, realizoval anonymní dotazníky ve třídě, 

vedl odborně-vzdělávací besedy s žáky. 

• Prováděl anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (např. vztah žáků k vyučovacím předmětům, 

výskyt sociálně patologických jevů apod.) a konzultoval zjištěné údaje s vedením školy, výchovným 

poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity 

jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili.  

• Školní psycholog spolupracoval s vedením školy, s výchovným poradcem, školním metodikem 

prevence, s třídními učiteli a s dalšími pedagogy školy. 

• Školní psycholog spolupracoval s OSPOD, Policií ČR a dalšími poradenskými zařízeními (např. 

pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-pedagogická centra). 

Jméno a příjmení žáka:  

Datum narození žáka:  

Třída:  

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a informován/a o působení a činnosti školního psychologa ve škole a 

souhlasím se zpracováním osobních údajů v míře nezbytné k zajištění činnosti školního psychologa.  

V   ..................................................   dne   ..........................................  

  

 podpis zákonného zástupce žáka / zletilého žáka 

 


