ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
ZŠ BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40, 690 02 BŘECLAV

INFORMOVANÝ SOUHLAS S ČINNOSTÍ ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA
Svým podpisem informovaného souhlasu s činností školního psychologa zákonní zástupci stvrzují, že
byli seznámeni s působením školního psychologa na škole, porozuměli podmínkám, za kterých smí
psycholog pracovat se žákem, i způsobu, jakým je nakládáno s dokumentací žáků, a souhlasí, aby školní
psycholog:
-

Podílel se na včasném řešení výchovných a výukových problémů dítěte spolu
s pedagogickými pracovníky školy, kooperoval s odbornými pracovníky poradenských a
dalších institucí.

-

Poskytl úvodní poradenskou intervenci dítěti, které ho samo vyhledá, dále krizovou
intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci.

-

Společně s učiteli vytvářel podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte.

-

Pracoval s třídními kolektivy na upevnění třídní soudržnosti.

-

Prováděl anonymní anketní šetření ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt
sociálně patologických jevů, apod.) a konzultoval zjištěné údaje s vedením školy, výchovným
poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachování
anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření zúčastnili.

Rozhodnou-li se zákonní zástupci žáka informovaný souhlas s činností školního psychologa
nepodepsat, nemá školní psycholog právo žákovi výše uvedené služby poskytovat. Žák by pak nesměl
být aktivitě přítomen.
Tento informovaný souhlas s činností školního psychologa se vztahuje na dobu celé školní docházky
žáka, lze ho však na základě písemné žádosti zákonných zástupců dítěte kdykoliv odvolat.

JMÉNO ŽÁKA: ……………………………………………………………………….…………
TŘÍDA: …………………………………….
PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ŽÁKA: ………………………………………………………………………………………………..
DATUM:………..………………………….
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Vážení rodiče,
na ZŠ Slovácká působíme jako školní psycholožky. Náplní naší práce je poskytování odborného
psychologického poradenství v oblasti výchovy, vzdělávání a osobnostního rozvoje dětem, rodičům či
zákonným zástupcům a pedagogům.
Činnost školního psychologa je samostatná poradenská funkce, která není přímou součástí vzdělávací
činnosti školy, 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 legislativně podmíněna souhlasem rodičů, který Vám nyní předkládáme
k podpisu. Informovaný souhlas s činností školního psychologa přesně vymezuje, k jakým činnostem
školního psychologa dáváte souhlas, a v případě Vaší nespokojenosti může být kdykoliv písemně
vypovězen.
Veškeré informace a údaje, poskytnuté Vámi nebo dítětem, budou zpracovávané a uchované v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, v období vymezeném
příslušnými předpisy pro archivaci dat (zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví) za účelem poskytnutí
odborné psychologické služby. To znamená, že přístup k dokumentaci o dítěti vedenou školním
psychologem mají jen zákonní zástupci žáka a bez jejich souhlasu nesmí být informace o dítěti
poskytnuty další osobě.
V případě, že se rozhodnete informovaný souhlas s činností školní psychologa nepodepsat, nemá školní
psycholog právo žákovi své služby poskytovat a to ani v případě, pokud o ně žák sám požádá. Výjimkou
je poskytnutí krizové intervence v situaci ohrožující duševní nebo psychickou integritu žáka.
Pro využití maximálního možného potenciálu dítěte, ale také pro podporu naší snahy o vybudování
stimulujícího a bezpečného školního prostředí Vás proto prosíme o podpis přiloženého informovaného
souhlasu s činností školní psychologa.
Pokud budete mít nějaké dotazy či pochybnosti, můžete se na nás kdykoliv obrátit. Kontakty jsou
uvedeny na webových stránkách školy v sekci Poradenské pracoviště/Školní psycholog.
S pozdravem a díky se těší na otevřenou spolupráci

Mgr. Olga Lázoková
Mgr. Anna Fiľová

Tato část informací je pro Vás, zákonné zástupce, můžete si ji proto ponechat.

