Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace

Individuální informovaný souhlas zákonného zástupce
s činností školního psychologa

Já

(celé

jméno)______________________________________________tímto

uděluji

informovaný souhlas s dlouhodobými individuálními konzultacemi se školním psychologem
pro svého syna/svou dceru (celé jméno)_________________________________________,
nar. ___________________žáka/žákyni Základní školy Žižkova, Žižkova 3, 794 01 Krnov,
který/která navštěvuje třídu___________________ ve školním roce____________________.

Odůvodnění mého souhlasu:
Činnost školního psychologa ve škole je komplexní služba žákům, jejich
zákonným zástupcům a pedagogům, v souladu s vyhláškou č. 103/2014 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., a vyhláška č. 73/2005 Sb., o
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a
studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.
Školní psycholog vede dokumentaci v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o
zpracování osobních údajů. Informace z rozhovorů jsou důvěrné a nejsou bez souhlasu
zákonného zástupce poskytovány dalším osobám. Výjimku tvoří pouze informace, na ně se ze
zákona vztahuje oznamovací povinnost.
Školní psycholog se žáky pracuje formou individuálního poradenského a
podpůrného rozhovoru, s využitím různých terapeutických technik, v závislosti na věku a
mentální kapacitě každého žáka. Úkolem psychologa je být žákovi nápomocen v určitých
životních situacích (např. problémy s učením, problémy v mezilidských vztazích, pomoc
s řešením úzkostných a fobických stavů… atp.) aby mohl lépe porozumět sobě a svému okolí
a dokázal se správně rozhodnout v určitých problémových situacích za pomoci svých
vlastních zdrojů.
Školní psycholog je vázán mlčenlivostí. Veškerá dokumentace školního psychologa
je archivována v uzamčeném prostoru. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze zákonní
zástupci.
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Školní

psycholog

je

součástí

Školního

poradenského

pracoviště,

úzce

spolupracuje v interdisciplinárním týmu:
1.) s výchovným a kariérovým poradcem
2.) se školním speciálním pedagogem
3.) se školním metodikem prevence
4.) a s třídním učitelem v případě, kdy je v zájmu dítěte
Souhlasím - nesouhlasím (nehodící se škrtněte) s předáním informací výše uvedeným
pracovníkům.
Přístupy, které školní psycholog během konzultací používá, odpovídají jeho
vzdělání. Svoji psychologickou a poradenskou práci se žáky, jejich zákonnými zástupci a
pedagogy reflektuje na supervizních setkáních při zachování anonymity jednotlivých žáků,
zákonných zástupců nebo pedagogů. Supervize je důležitou součástí profesního růstu a slouží
ke zkvalitňování poradenského procesu.
Jsem si vědom/a toho, že jako zákonný zástupce mám právo vyžádat si informace
o způsobu, metodě a předpokladu trvání konzultací psychologa s dítětem. Rozumím, že své
obavy či znepokojení ohledně práce s dítětem budu neprodleně se školním psychologem
komunikovat:
1. na tel. č. 736 653 003 (pod uděleným kódem č. ____________ )
2. elektronicky na konarikbakosova@zs4krnov.cz
3. nebo přes školní informační systém EduPage.
Rozumím, že mám právo kdykoliv pro své dítě vyhledat jiného nebo dalšího
odborníka a mám právo kdykoliv souhlas s individuální prací školního psychologa s
dítětem písemně odvolat.

Podpis zákonného zástupce: ___________________________ Datum: ____________

