INFORMOVANÝ SOUHLAS RODIČŮ S ČINNOSTÍ ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA
Činnost školního psychologa 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 a školských poradenských zařízeních, z
koncepce školního poradenského pracoviště školy a z ročního plánu činnosti školního psychologa.
Základní škola Wonderland Academy, se sídlem U Školky 880, Praha 4, 149 00
Pracoviště: Mílová 697, Praha 4-Libuš, 142 00
Informovaný souhlas rodičů s činností školního psychologa platí po dobu školní docházky dítěte do školy a
rodič/zákonný zástupce má právo souhlas kdykoli odvolat.
Svým podpisem rodiče/zákonní zástupci stvrzují, že souhlasí, aby školní psycholog:
poskytl úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá;
poskytl krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci;
spolupracoval s učiteli při depistáži (vyhledávání) žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
mimořádně nadaných;
pracoval s celými třídními kolektivy (diagnostika vztahů ve třídě, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení
pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností);
ve spolupráci s výchovným poradcem pracoval s kolektivy na téma kariérové poradenství;
spolupracoval s třídním učitelem při vedení třídnických hodin;
vytvářel podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte;
prováděl opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole (preventivní programy ve třídě se zaměřením na
stmelení kolektivu, tematické besedy pro žáky, pedagogy a rodiče, adaptační kurzy apod.);
prováděl anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt sociálně
patologických jevů apod.) a konzultoval zjištěné údaje s vedením školy, členy ŠPP, třídním učitelem, při
důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili.
Rozhodnou-li se rodiče, že souhlas s činností školního psychologa nepodepíší, nemá školní psycholog právo jejich
dítěti výše uvedené služby poskytovat (během vykonávání aktivit s celým třídním kolektivem bude dítěti zajištěn
náhradní výukový program v jiné třídě). V případě potřeby dlouhodobější spolupráce se žákem budou rodiče
okamžitě informování. Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti
mají pouze rodiče/zákonní zástupci.
Označte prosím jednu z následujících možností křížkem. Podepsaný dokument odevzdejte ve škole.
Ano, tímto dávám svolení s výše uvedenými činnostmi školního psychologa.
Ne, nedávám svolení s výše uvedenými činnostmi školního psychologa.

Jméno a příjmení žáka: .......................................................................................................................

Třída: .......................................................................................

Podpis rodiče/zákonného zástupce: ............................................................................

V ......................................................... dne...........................................................

