Generální souhlas rodičů s činností školního psychologa
na ZŠ Valašská Bystřice pro rok 2020
Od 1. ledna 2020 pracuje na naší škole v rámci projektu EU Šablony II školní psycholožka. Její
působení 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 standardní činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, z koncepce
školního poradenského pracoviště ZŠ Valašská Bystřice a z ročního plánu činnosti psychologa
školy.
Rodiče, kteří souhlasí s tím, že školní psycholožka na škole působí, generální souhlas podepíší a
odevzdají do pátku 17. ledna 2020.
Pokud poskytnete generální souhlas, znamená to, že se paní psycholožka může věnovat Vašim dětem
v rámci třídního kolektivu a individuálně v případě psychicky mimořádně náročné situace, ve které
se žák ocitne (krizová intervence). Nejedná se o individuální terapii, k té je třeba poskytnout tzv.
Individuální souhlas (viz. informace na webových stránkách školy pod záložkou Informace /
Školní psycholog).
Konzultaci se školní psycholožkou je třeba si předem domluvit telefonicky (571 751 889), emailem
(miluse.psencikova@zsvb.cz) nebo osobně ve škole.
Konzultační dny:
úterý od 7:30 do 15:30 hodin
čtvrtek od 7:30 do 14 hodin

Souhlasím, aby školní psycholog:
-

-

spolupracoval s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků mimořádně nadaných,
spolupracoval s učitelem při vedení třídnických hodin,
poskytl úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které se ocitne v psychicky
mimořádně náročné situaci,
vytvářel podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte,
prováděl opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole,
prováděl anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (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 zachování anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a
průzkumu účastnili,
informoval rodiče na třídních schůzkách, či mimořádným písemným sdělením o
výsledcích anonymních anketních šetření a průzkumech.

Jméno a příjmení žáka:
Třída:
Byli jsme informováni o činnosti školního psychologa a souhlasíme s působením tohoto
odborníka ve škole, kterou naše dcera/náš syn navštěvuje.
Podpis rodičů:

Podpis třídního učitele:

Ve ……………………………………

Dne …………………..

