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Souhlas s poskytováním poradenských služeb a činností školního psychologa 

na Základní škole Mnichovo Hradiště, Studentská 895 
 

 

Školní psycholog působí na škole v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů. 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 zařízení v platném znění (dále jen "Vyhláška o poradenských službách"), z koncepce 

školního poradenského pracoviště školy a z ročního plánu činnosti školního psychologa. 

 

Rodiče žáka udělují, v souladu s ustanovením §1 Vyhlášky o poradenských službách souhlas 

 s poskytováním poradenských služeb, a aby školní psycholog: 

• Poskytl úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá. 

• Poskytl krizovou intervenci dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci. 

• Vytvářel podmínky k posílení pozitivní atmosféry ve škole (práce s třídní skupinou, 

spolupráce při třídnických hodinách apod.) 

• Spolupracoval s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

mimořádně nadaných. 

• 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, 

výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachování 

anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili. 

• Informoval rodiče na třídních schůzkách, či mimořádným písemným sdělením o výsledcích 

anketních šetření a průzkumech. 

 

Podmínky ochrany osobních údajů v rámci poskytování poradenských služeb jsou uvedeny na 

webových stránkách školy.  

 

V případě dotazů na činnost školního psychologa neváhejte, prosím, kontaktovat školní psycholožku: 

Mgr. Aneta Svobodová, tel. 724 336 437, email: svobodova@2zsmh.cz. Další informace naleznete 

také na stránkách školy v sekci Učitelé/Školní psycholog. 

 

Jméno žáka: ....................................................................................... třída: ......................................... 

 

Byli jsme informováni o rozsahu poradenských služeb školním psychologem, a souhlasíme s 

poskytováním těchto služeb našemu dítěti. 

 

 

V …………….........................………..   dne  ………………….. 

 

 

Podpis rodičů (zákonných zástupců): ……………………………………………………………….
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