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PŘÍLOHA 4  

Pravidla činnosti školního psychologa 

Činnost školního psychologa (dále jen ŠP) 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.  

ŠP se ve své práci řídí Etickými normami práce školního psychologa. Konzultace u ŠP jsou 

důvěrné.  

Žáci mají možnost obrátit se na ŠP s problémy školními, vztahovými či osobními. Na ŠP se 

mohou obrátit také rodiče dětí, pedagogové či vedení školy.  

Ke ŠP se žáci mohou dostat na základě žádosti rodiče, doporučení pedagoga nebo na vlastní 

žádost. ŠP může poskytnout úvodní poradenskou konzultaci žákovi, který ho sám vyhledá. 

V případě, že vznikne potřeba dlouhodobé spolupráce či diagnostiky dítěte, musí mít ŠP 

podepsaný individuální informovaný souhlas s poskytovanou službou od zákonných zástupců 

žáka.  

Žáci mohou navštěvovat ŠP před vyučováním či po něm. V rámci vyučovací hodiny mohou 

navštívit ŠP pouze s vědomím vyučujícího. 

V případě potřeby ŠP poskytuje krizovou intervenci v psychicky náročné situaci. Krizová 

intervence má přednost před jinými aktivitami ŠP. 

ŠP spolupracuje také s třídními učiteli a podílí se na vyhledávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, žáků mimořádně nadaných či žáků ohrožených neprospěchem 

a dalšími obtížemi. 

ŠP může provádět opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole a třídě - např. programy 

zaměřené na podporu rozvoje osobnosti žáků a vztahů mezi nimi, preventivní vstupy do tříd 

apod. Podílí se také na dalších aktivitách školy, jako jsou adaptační pobyty, školní výlety atd.  

ŠP může provádět anonymní anketní šetření a průzkum ve škole (vztah žáků k vyučovacím 

předmětům, výskyt rizikových projevů chování apod.) a konzultovat zjištěné údaje s vedením 

školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, avšak vždy při 

důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili. 


