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PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE 

PŮSOBENÍ ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA 

Kontaktní informace  

Viktoria Maixnerová 

telefon: 725 567 338  

e-mail: psycholog@spsow.cz 

Konzultační hodiny  

Čtvrtek: 8:00 – 16:00 hodin  

Pátek:    8:00 – 16:00 hodin  

➢ pro studenty od 8.00 do 16.00 hodin  

➢ pro pedagogy od 7.30 do 8.00 a od 13.00 do 14.00 hodin  

➢ pro rodiče od 13.00 do 16.00 hodin  
 

V době distanční výuky jsou konzultační hodiny pro studenty rozšířeny i o středy, 

volejte, pište) 

Obsah  

1. Úvod  

2. Činnost školního psychologa  

3. Struktura pedagogicko -psychologických služeb  

  

1. Úvod  

Školní psycholog v rámci svého působení ve škole pracuje s celým systémem školy. 

Obecně definováno - poskytuje pedagogicko-psychologické poradenství studentům, 

učitelům, rodičům. V individuální práci se studenty provádí psychologickou diagnos-

tiku, psychologické poradenství, poskytuje krizovou intervenci a terapeutickou péči. 
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Pedagogům poskytuje individuální konzultace v oblasti výchovy a vzdělávání 

při výukových a výchovných problémech studentů. Rodičům a zákonným zástupcům 

poskytuje psychologické poradenství. Nedílnou součástí činnosti školního psychologa 

je práce s třídním kolektivem. Jedná se především o preventivně – výchovný program, 

jenž podporuje vytváření zdravého klimatu ve třídě. Dále spolupracuje se 

specializovanými školskými a ostatními odbornými zařízeními, v souladu s etickým 

kodexem školního psychologa.  

2. Činnost školního psychologa  

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která je 

nepřímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu studentům, 

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.  

Činnost zahrnuje následující body: 

 ➢ Konzultační, poradenské a intervenční práce 

a) Individuální případová práce se studenty v osobních problémech nebo se 

studenty s výukovými a výchovnými problémy 

b) Realizace krizových intervencí pro studenty, pedagogy a zákonné zástupce, 

včetně poskytování služeb psychologického poradenství zaměřených na 

zpracování krizových situací 

c) Karierové poradenství 

d) Skupinová a komunitní práce se studenty 

e) Participace na vedení preventivních programů pro třídy  

f) Participace na vedení programů podpory spolupráce třídy a třídního učitele  

g) Individuální konzultace pro pedagogy v oblasti výchovy a vzdělávání  

h) Mediace vztahů mezi pedagogy a zákonnými zástupci studentů  

i) Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve škole 
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 ➢ Metodická práce a vzdělávací činnost  

       a) Metodická podpora třídním učitelům  

       b) Prezentační a informační činnost  

       c) Koordinace poradenských služeb 

3. Struktura pedagogicko – psychologických služeb  

➢ Individuální poradenství 

➢ Rodinné psychologické poradenství  

➢ Intervenční práce s třídním kolektivem  

➢ Krizová intervence  

➢ Zprostředkování preventivně výchovných programů  
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