
Střední škola technická a dopravní, 
OSTRAVA – Vítkovice, příspěvková organizace, 

Moravská 2/964, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

 

 

Vážení rodiče, 

 

chceme Vás informovat o tom, že na naší škole i v letošním roce bude působit školní 

psycholog. Činnost školního psychologa 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 standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., 

o poskytování poradenských služeb ve školách. 

 

školní psycholog:  Mgr. Kristýna Chylíková 

tel. kontakt:   555 503 105 

e-mail:   kristyna.chylikova@sstd.cz 

pracovna č. 7 (hlavní budova) 

 

Veškerá dokumentace je vedena v souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně 

osobních údajů a etickým kodexem práce školního psychologa, který je závaznou normou 

určující postupy vůči klientům. Přístup k dokumentaci o žácích mají pouze zákonní zástupci. 

Školní psycholog spolupracuje také se specializovanými školskými a dalšími poradenskými 

zařízeními, zejména s pedagogicko-psychologickou poradnou, dále se zařízeními a institucemi 

zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními apod. V případech hodných 

zvláštního zřetele, jako např. týrání dítěte, zneužívání dítěte, ohrožování mravní výchovy nebo 

zapojování dítěte do trestné činnosti, podléhají tyto skutečnosti oznamovací povinnosti.  

 

 Rodiče podpisem souhlasí, aby v případě potřeby školní psycholog: 

 

 vytvářel podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte (např. podmínky pro 

prevenci školní neúspěšnosti…)  

 pracoval s celými třídními kolektivy (např. diagnostika vztahů ve třídě a z ní vyplývající 

nápravné kroky)  

 poskytl úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně 

náročné situaci 

 poskytl úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá 

 prováděl opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole (např. posílení pozitivních 

vztahů mezi žáky, skupinová sezení a diskuze na různá témata jako rozvoj spolupráce a 

komunikace, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností…)  

 prováděl anonymní průzkumy ve škole (např. vztah žáků k drogám) a konzultoval 

zjištěné údaje s vedením školy, školním metodikem prevence, výchovným poradcem a 

třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se 

šetření a průzkumů účastnili  

 informoval rodiče na třídních schůzkách, či mimořádným písemným sdělením 

o výsledcích anonymních průzkumů 
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 spolupracoval s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a žáků mimořádně nadaných  

 

Rozhodnou-li se zákonní zástupci informovaný souhlas nepodepsat, školní psycholog nemá 

právo jejich dítěti uvedené služby poskytovat. Může to však mít za následek nemožnost účastnit 

se na těchto aktivitách s ostatními spolužáky – v případě práce s celou třídou bude muset být 

dítě odesláno do jiné třídy a bude tak vyčleněno z kolektivu. Informovaný souhlas platí po celou 

dobu školní docházky a je možné jej kdykoliv písemně odvolat či obnovit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………..……….zde oddělit a vyplnit……………………..................... 

 

 

Informovaný souhlas s činností školního psychologa 

 

 

Jméno žáka:                                                                                               Třída:  

 

 

Byli jsme informováni o činnosti školního psychologa a souhlasíme s působením tohoto 

odborníka ve škole, kterou naše dcera/syn navštěvuje. 

 

 

 

 

 

Podpis zákonných zástupců ……………………………………… 

 

 

V………………………… dne …………………… 

 

 


