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Kdy mě ve škole najdete?

Liché týdny od pondělí do středy
Sudé týdny v pondělí a v úterý od 7. 30 do 14. 30 po domluvě možno i v jiný čas.
Vážení žáci, rodiče, pedagogové,
ráda bych Vás seznámila s prací školního psychologa, který působí ve škole od 1. 1. 2012. Pracuju na škole v rámci
projektu RAMPS VIP III - Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb. (Projekt navazuje na projekty VIP Kariéra
a RŠPP VIP II a je financován z evropského sociálního fondu).
http://www.nuov.cz/uploads/RAMPS/Prezentace_RAMPS_web.ppt. Znamená to tedy, že moje služby jsou pro vás
zdarma .
Tato funkce byla vytvořena, aby dětem usnadnila cestu školním životem a také přiblížila psychologické služby
pedagogům, žákům a jejich rodičům.
Žáci se mohou obracet na školního psychologa:
když mají problémy s učením, jsou neúspěšní, neví jak se učit, mají potíže se soustředěním, s chováním, necítí se ve
třídě dobře, mají problémy se spolužáky, s některým z učitelů, trápí je tréma, strach ze zkoušení, prožili traumatizující
zážitek (autonehoda, úmrtí v rodině, rozvod rodičů aj.).
Školní psycholog je k dispozici i rodičům:
zkonzultuje otázky vhodného vedení dítěte s výchovnými potížemi, pomáhá správně řešit školní přípravu, případně
kázeňské, výukové či rodinné problémy. Pomůže při rozhodování o případném odkladu školní docházky či volbě
povolání.
Školní psycholog úzce spolupracuje s pedagogy:
pomáhá jim zlepšit atmosféru ve třídě, pomáhá řešit výukové a výchovné problémy jednotlivých žáků, podílí se na
vyhledávání nadaných žáků, poskytuje učitelům metodické vedení, spolupracuje na prevenci negativních jevů, jako
např. šikana, záškoláctví, závislosti aj., případně pomáhá řešit již vzniklé patologické jevy.
Ke školnímu psychologovi se děti dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Pracuji
se třídou jako kolektivem i s jednotlivými dětmi.
K individuální systematické práci s dítětem je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Školní psycholog je
nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí a aktuálním zněním zákona č. 101/2000 Sb., o

ochraně osobních údajů.
Problémy v životě má každý člověk. Někdo se je více čí méně úspěšně pokusí vyřešit sám, někdo se o možnostech
řešení raději poradí s někým dalším. Pokud najdete odvahu, přijďte raději hned, jakmile Vás začne něco znepokojovat.
Čím dříve se daný problém vyřeší, tím menší budou jeho následky.
Těším se na setkávání s Vámi a přeji Vám, ať se daří a ať vám školní rok plyne příjemně a spokojeně k dalším
prázdninám.

