
INFORMACE  O  SLUŽBÁCH  ŠKOLNÍHO  PSYCHOLOGA  (hlavní okruhy) 

pro žáky 

 poskytuje individuální a skupinové konzultace 

 pomáhá řešit především 

 osobní problémy 

 potíže se zvládáním úzkosti, strachu, trémy  

 stresové a náročné životní situace 

 příčiny obtíží při učení 

 problémy v chování 

 adaptaci v novém kolektivu 

 problematické vztahy s vrstevníky i dospělými 

 nabízí 

 instruktáž k vhodným stylům a technikám učení a komunikačním dovednostem,  

 vytipování silných a slabých stránek jednotlivce a návrh jejich využití, resp. kompenzace 

 relaxační aktivity 

 skupinové aktivity v rámci třídních kolektivů – zlepšení vztahů, klimatu třídy 

pro rodiče a jiné zákonné zástupce žáků 

 konzultace a poradenství v oblasti vzdělávacích, výchovných, vztahových a osobnostních 

problémů jejich dítěte ve škole i doma 

 poradenství při výběru dalšího studia nebo budoucího povolání žáků  

 metodické vedení pro práci s žákem doma (možnosti strukturování jeho přípravy na další den, 

vhodné strategie a techniky učení) 

 konzultace další možné péče a poskytnutí kontaktů na odborná pracoviště, veřejné instituce a na 

neziskové organizace, které se věnují se řešení problémů dětí a rodiny 

pro pedagogy a asistenty pedagoga 

 spolupráce metodická a koordinační 

 individuální konzultace zaměřené na speciální vzdělávací potřeby konkrétních žáků a na řešení 

výchovných problémů jednotlivců, skupin či tříd 

 vyhledávání žáků, u nichž se ve škole projeví obtíže v oblasti učení či chování 

 práce s třídními kolektivy (diagnostika sociálního klimatu a team-buildingové aktivity) 

 spolupráce při prevenci a řešení sociálně patologických jevů (šikana, záškoláctví, závislosti, 

projevy rasismu) 

 pomoc při adaptaci nových žáků a při vzniku nových třídních kolektivů 

Poznámka: 

Stanovení pedagogicko-psychologické diagnózy žáka s výukovými či výchovnými obtížemi, vypracování 

dokumentu, kterým jsou stanoveny doporučené úpravy vzdělávání žáka ve škole, je ve výhradní kompetenci 

pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center. Škola obdrží tzv. doporučení ke 

vzdělávání, zákonný zástupce nezletilého žáka navíc i podrobnou zprávu z vyšetření, jejíž kopii může předat 

škole, usoudí-li, že je v zájmu jeho dítěte poskytnout škole i tyto informace. 

___________________________________________________________________________________ 

 

Kdo  Mgr. Lucie Novotná, školní psycholog 

Kde  pavilon S, přízemí, pracovna výchovného poradce a školního psychologa 

Kdy  úterý 7:00 – 12:00 

 středa   12:00 – 18:00 

  konkrétní termín osobní konzultace je nutno předem dohodnout (výjimečně i na jiný den) 

Kontakt e-mail: lucie.novotna@zsbrectanova.cz 

mobil: 730 562 482 

 

 

 


