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INFORMACE K SLUŽBÁM ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ V
ZŠ BRNO, ŘEHOŘOVA 3, p. o.
Vážení rodiče,
chtěli bychom Vás touto formou seznámit s činností školního poradenského
pracoviště (dále jen ŠPP) na naší škole. Školní poradenské pracoviště na naší škole
vzniklo 1. 9. 2016. ŠPP poskytuje komplexní poradenské a konzultační služby
žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří
iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení
pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a
zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Tým ŠPP tvoří:
1) metodik prevence (oblast prevence užívání návykových látek, předcházení
šikaně, poradenství v případě problémů s chováním)
2) výchovný poradce (kariérové poradenství, péče o žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáky nadané, péče o děti školně neúspěšné, poradenství v
případě problémů s chováním)
3) speciální pedagog (diagnostika a péče o žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami)
4) školní psycholog (pomoc při začleňování dětí do kolektivu, pomoc v oblasti
komunikace s ostatními, pomoc při zvládání učebních nároků, preventivní
programy ve třídách i během projektových dnů).
Specifika činnosti školního psychologa
Školní psycholog působí na škole v rámci systémového projektu, který je
spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky a podporovaný Operačním programem Věda, výzkum, vzdělávání – OP
VVV. Ve škole vykonává samostatnou poradenskou činnost, která je nepřímou
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 a
školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších změn.
1) Činnost školního psychologa ve škole, kterou je možné realizovat bez souhlasu
zákonného zástupce, má charakter informační a vzdělávací činnosti. Zapojuje se
například do následujících aktivit:
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podílí se ve spolupráci s třídními učiteli na třídnických hodinách a posilování
pozitivní atmosféry ve škole; spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných; poskytuje
úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá; provádí anonymní
anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt rizikového chování, vztah k
vyučovacím předmětům apod.)
2) K individuální nebo i skupinové práci, vyžadující práci s důvěrnými nebo
citlivými údaji o žácích, bude školní psycholog potřebovat informovaný souhlas
rodičů (diagnostika třídního kolektivu a psychokorektivní činnost s třídním
kolektivem, zařazení dítěte do skupiny osobnostního rozvoje, do
psychoterapeutické nebo do reedukační skupiny, individuální psychologické nebo
speciálně pedagogické vyšetření dítěte, zařazení dítěte do dlouhodobé péče
školního psychologa/školního speciálního pedagoga a jakékoli další individuální
aktivity s dítětem). Bez informovaného individuálního souhlasu zákonných
zástupců tyto služby nemůže vykonávat. Jedinou výjimku tvoří krizová intervence,
kdy je třeba nejprve zvládnout situaci, která je spojená s ohrožením dítěte nebo
případně někoho dalšího vlivem činnosti dítěte. Pak školní psycholog nejprve
pracuje s touto událostí a až následně informuje rodiče.
Školní psycholog je při své práci vázán etickým kodexem a zachování anonymity a
diskrétnosti je naprostou samozřejmostí.
Jméno žáka:
Třída:
Byl/a jsem informován/a o činnosti ŠPP a specificích školního psychologa ve
škole, kterou naše dcera/náš syn navštěvuje.
K činnosti školního psychologa chceme doplnit nebo upřesnit:
V………… dne:…………
Jméno zákonného zástupce:
podpis zákonného zástupce

