
Školní psycholog 

 
Na naší škole působí od nového školního roku 2019/2020 školní psycholog Mgr. Alena 

Schindlerová.  

Hlavní náplň práce představuje podílení se na programu poskytování pedagogicko – 

psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence. Dále 

komunikace s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci. 

 

Psycholog působí ve škole v tyto dny: Středa  7:45 – 14:00 

Čtvrtek 7:45 – 14:00 

Setkání s rodiči/zákonnými zástupci probíhá na základě předem domluvené 

konzultace prostřednictvím e-mailu: ali.schindler@seznam.cz 

 

 Školní psycholog přichází na řadu, když žák: 

 má z něčeho strach, je mu smutno, úzko nebo se něčím trápí;  

 cítí se být na světě sám, neví si rady a potřebuje poradit;  

 potřebuje se rozhodnout, svěřit, popovídat si; 

 má dojem, že ho nikdo neposlouchá;  

 někdo mu ubližuje;  

 někdo ho nutí dělat věci, které se mu nelíbí; 

 zhoršily se mu známky; 

 potřebuje povzbudit ...   

 

Žádný problém není tak malý, aby žák nemohl za školním psychologem přijít.  

 

Činnosti školního psychologa podle vyhlášky č. 72/2005 Sb.:  

Diagnostika, depistáž: 

- Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání, 

- Depistáž specifických poruch učení, 

- Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků, 

- Depistáž a diagnostika nadaných dětí 

- Zjišťování sociálního klimatu ve třídě 

- Screening, ankety, dotazníky ve škole 

Konzultační, poradenské a intervenční práce: 

- Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována 

podpůrná opatření prvního stupně, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické 

podpory a vedení. 
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- Péče o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně, 

zejména pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a vedení.  

- Individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a 

vedení. 

- Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné 

zástupce. 

- Prevence školního neúspěchu žáků, zejména náprava a vedení. 

- Kariérové poradenství u žáků; techniky a hygiena učení pro žáky; 

- Skupinová a komunitní práce se žáky. 

- Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.  

- Podpora spolupráce třídy a třídního učitele. 

- Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání. 

- Konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí. 

- Podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole a školském zařízení. 

- Podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání. 

Metodická práce a vzdělávací činnost: 

- Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání. 

- Metodická podpora při práci se speciálně vzdělávacími potřebami 

- Metodická pomoc třídním učitelům. 

- Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky, konzultace a metodické vedení. 

- Účast na pracovních poradách školy. 

- Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole, zejména výchovného 

poradce, školního metodika prevence a třídních učitelů. 

- Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými 

poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.   

- Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě 

školního vzdělávacího programu.  

- Besedy a osvěta zákonným zástupcům; prezentační a informativní činnost. 

- Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole. 

 

A hlavně: psycholog není na škole od toho, aby děti trestal nebo na ně pouštěl hrůzu! 

Cílem práce školního psychologa je, aby žáci chodili do školy rádi a byli v psychické 

pohodě. 

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.  

Těším se na spolupráci  

Mgr. Alena Schindlerová 
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