
Dodatek č. 1/2021 k Řádu školy 

 

Školské poradenské pracoviště: 

Školní psycholog 

Činnost školního psychologa 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 ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 

Rodiče udělují, v souladu se zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů:  

A) Generální souhlas s činností školního psychologa, případně  

B) Individuální souhlas s činností školního psychologa 

 

Generální souhlas není v žádném případě souhlas rodičů s opakovanou individuální intervencí 

s žákem. K tomu je potřebný individuální informovaný souhlas (vzor bude na webových 

stránkách školy v rámci informací školního poradenského pracoviště). V případě, že se rodič 

rozhodne svému dítěti nepodepsat generální informovaný souhlas, nemá školní 

psycholog/školní speciální pedagog právo jejich dítěti výše uvedené služby poskytovat. Vaše 

dítě bude např. během řešení skupinových třídních problémů vyřazeno ze třídy do jiné 

místnosti a nebude se moci na aktivitách se školním psychologem/speciálním pedagogem 

podílet. V tomto případě bude tedy dítě vyčleněno z kolektivu a bude mít náhradní úkol 

zadaný učitelem.        

Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Se všemi citlivými údaji 

bude zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění 

pozdějších předpisů. Je členem školního poradenského  pracoviště (ŠPP), spolu s výchovným 

poradcem, speciálním pedagogem a metodikem prevence. 

Náplní práce je: 

 poradenská činnost a individuální konzultace pro žáky, jejich zákonné zástupce a 

pedagogické pracovníky v souvislosti s výukovými, výchovnými, vztahovými, rodinnými 

či osobními problémy žáků 

 

 krizová intervence žáka, který se ocitne v psychicky náročné situaci 

 

 prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.) 

 

 techniky a hygiena učení (pro žáky). 

 

 skupinová a komunitní práce s žáky, mapování vzájemných vztahů žáků ve třídě, 

spolupráce s třídním učitelem 

 

 primární prevence rizikového chování a případná intervence 

 

 participace na vedení programů podpory spolupráce třídy a třídního učitele 

 



 provádění anonymních anketních šetření a průzkumů ve škole (vztah žáků k vyučovacím 

předmětům, výskyt sociálně patologických jevů apod.) a konzultace zjištěných údaje s 

vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, 

při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů 

účastnili 

 spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, 

speciálně pedagogické centrum), zdravotnickými a dalšími zařízeními. 

Elektronická schránka důvěry pro děti a rodiče: 

 emailovou adresu psychologa lze využívat jako elektronickou schránku důvěry 

 můžete se na psychologa obrátit s jakýmkoliv problémem, pochybností apod. 

 napsat lze i anonymně. 

Kdy není souhlas rodičů či zákonných zástupců potřeba:  

• Krizová intervence (mimořádná a závažná situace ve škole, či v osobním životě 

žáka/žákyně), až 5 individuálních návštěv dítěte může být bráno jako krizová 

intervence, každý případ je posuzován individuálně.   

• První kontakt se žákem (žák služby psychologa sám vyhledá, řekne, co potřebuje a s 

psychologem se domluví, že při dlouhodobější práci budou informováni rodiče či 

zákonní zástupci - žák domů přinese k podpisu informovaný souhlas);  

• Při podezření, že je žák/žákyně týrán/a, zneužíván/a;  

• V případě ohrožení tělesného či duševního zdraví žáka (osob v jeho okolí);   

• Při preventivní činnosti – preventivní programy (dle aktuálních potřeb školy a situace 

ve třídách)  

     Dokumentace (údaje o žácích, výstupy z vyšetření, apod.) bude archivována u školního 

psychologa a současně chráněna v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů (dokumentace bude uzamčena a veškerá zjištění o žácích, která podléhají 

individuálnímu souhlasu rodičů, budou sdělována výhradně rodičům dítěte, nebo jejich 

zákonným zástupcům, a pouze s jejich souhlasem mohou být informováni pedagogičtí 

pracovníci školy).  

 

Tento dodatek byl projednán na pedagogické radě dne 25. 1. 2021. 

Školskou radou byl schválen ke dni 22. 1. 2021/všem členům zasláno elektronicky.  

Dodatek č. 1/2021 je účinný od 1. 2. 2021 a jako součást Řádu školy je platný na dobu 

neurčitou. 

 

V Ostravě-Porubě 29. 1. 2021                                 Mgr. Jaroslava Naďová 

                                                                                          ředitelka školy 


