Vážení rodiče, vážení učitelé, milí žáci,
na škole pracuji od roku 2019 jako školní psycholog. Mou snahou je spoluvytvářet na škole příjemné
klima, kde se budou cítit dobře žáci i učitelé. K dispozici jsem pro žáky, rodiče/zákonné zástupce a
učitele.
V rámci své činnosti jsem vázána zákonnými normami a také profesním etickým kodexem, kam spadá
také zachování mlčenlivosti. Na škole pracuji formou práce se třídou nebo ve formě individuálních
konzultací. V rámci práce se třídou se zaměřuji na aktivity, které zlepšují třídní klima a vztahy mezi
žáky, dále na prevenci rizikového chování žáků (např. šikana, kyberšikana, návykové látky, rasismus).
Každý rok se také provádí sociometrické šetření, které je zaměřené na zjišťování vztahů mezi žáky.
Individuální konzultace se žáky probíhají obvykle na základě žádosti zákonného zástupce, učitele
nebo samotného žáka. Zákonní zástupci jsou vždy informováni o důvodu a způsobu psychologické
péče jejich dítěte. Výjimku tvoří pouze krizová intervence žákovi, kdy je důležité zajistit bezpečnost
dítěte, případně jeho okolí.
Obracejte se na mě prostřednictvím emailu svobodova@zsjenisovice.cz, kde se domluvíme na
individuální schůzce.
V jakých situacích se na mě můžete obracet:

Žáci
•
•
•
•
•

Když Vás cokoliv trápí, máte z něčeho strach, obavy
Když nevíte, jak se učit
Když vás trápí vztahy ve třídě, vztahy s učiteli
Když nevíte, co se s Vámi děje a je Vám to nepříjemné
Když si nejsi jistý, kam jít na střední školu

Rodiče/zákonní zástupci
•
•
•
•
•

Když si Vaše dítě stěžuje na situaci ve škole, ve třídě
Když se dítěti náhle zhorší prospěch, změní se jeho chování
Když potřebujete zkonzultovat výchovné vedení Vašeho dítěte – nastavení režimu, příprava
do školy, výchovné problémy
Když chcete rozvíjet dítě v dílčích psychických funkcích jako je paměť, pozornost,
představivost, logické myšlení, zrakové či sluchové vnímání
Když procházíte náročnou životní situací, která by se mohla odrazit na chování Vašeho dítěte
ve škole

Učitelé
•
•

Spolupráce na řešení výchovných a vzdělávacích obtížích žáků
Spolupráce na spoluvytváření zdravého klimatu ve třídách

