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Vážení rodiče, 

práce školního psychologa, metodičky prevence a výchovné poradkyně se stala 

nezbytnou součástí školního života. 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. Činnost 

školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí 

vzdělávací činnosti školy.  

Úkoly školního poradenského pracoviště 

 Budování příznivého klimatu školy, práce s třídním kolektivem 
 Pomoc při realizaci rovných příležitostí žáků 
 Identifikace žáků s výukovými obtížemi 
 Odborná pomoc při integraci a inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 Pomoc při zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných  
 Pomoc při zabezpečení výuky žáků s odlišným mateřským jazykem 
 Metodická podpora učitelů při zajišťování podpůrných opatření 1. stupně 
 Spolupráce s PPP a SPC v případě žáků s vyšším stupněm podpory 
 Poradenská činnost pro žáky a zákonné zástupce 
 Prevence sociálně patologických jevů 
 Včasná intervence v případě řešení výchovných problémů 
 Spolupráce při zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy 
 Realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, 

agresivity a dalších sociálně patologických jevů 
 Monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizik 
 Poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně 

patologických jevů 
 Koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a pracovníky 

OSPOD a dalšími odborníky 

Souhlas se projednává na začátku školní docházky a je platný po celou dobu vzdělávání 

Vašeho dítěte v ZŠ, Pardubice - Pardubičky, Kyjevská 25. Rodiče tím udělují, v souladu se 

zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlas s činností školního psychologa.  

Poskytnutý souhlas je možné kdykoliv během docházky dítěte do ZŠ Pardubičky odvolat nebo 

naopak dodatečně podepsat. 

http://www.zs-pardubicky.cz/


 

 

Souhlas s činností školního psychologa, metodičky prevence a výchovné poradkyně 

 

 

Jméno žáka: …………………………………………………………………………………… 

 

Byli jsme informováni o činnosti školního psychologa, metodičky prevence a výchovné poradkyně a 

souhlasíme s jejich činností ve škole, do které náš syn/naše dcera dochází.  

Souhlas je platný po dobu docházky dítěte do výše uvedené školy. 

       

Podpis rodičů: ………………………………..…………….. V Pardubicích dne…………………… 

 


