
 

Souhlas s poskytováním poradenských služeb školního psychologa žákům a 

zákonným zástupcům na ZŠ  Hradec Králové, Štefcova 1092 
 

Vážení rodiče, 

od 1. září 2017 působí na naší škole školní psycholožka Mgr. Lucie Čáslavská. 

V souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních poskytuje poradenské služby žákům, rodičům i učitelům. Při své práci je vázána 

zákonnými normami, mj. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších změn a 

profesním etickým kodexem, mezi které patří mimo jiné zachovávání mlčenlivosti a diskrétnosti.  

Poskytování služeb školní psycholožky je bezplatné. 

Konzultace pro rodiče probíhají obvykle ve čtvrtek a pátek od 13:00 do 15:30 (po domluvě možno 
případně i ve středu či v jiný čas) v kanceláři školní psycholožky (přízemí, I. stupeň). 
Na konzultace je vhodné se předem objednat telefonicky: 727 894 996 

e-mailem: caslavska@stefcova.cz, 

budete tak mít jistotu, že se Vám v daném čase může školní psycholožka bez čekání věnovat. Další 
informace o činnosti školního psychologa jsou dostupné na webu školy v sekci Poradenské služby. 

 

Žádáme vás o udělení souhlasu se standardními činnostmi školního psychologa na škole: 

 práce s třídními kolektivy – skupinová a komunitní práce s žáky, koordinace preventivní práce 

ve třídě, programů pro třídy apod. 

 diagnostické činnosti zaměřené na třídní kolektivy dětí, zjišťování sociálního klimatu ve třídě 

 provádění opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole a v jednotlivých třídách 

 podpora spolupráce třídy a třídního učitele, účast na vedení třídnických hodin ve spolupráci s 

třídním učitelem 

 provádění screeningů, anket, dotazníků ve škole 

 pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí 

 spolupráce s pedagogy při vyhledávání žáků nadaných, žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a poruchami chování 

 péče o integrované žáky – pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení 

 poskytnutí úvodní poradenské konzultace dítěti, které školní psycholožku samo vyhledá 

 poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitne v mimořádně psychicky náročné situaci 

 

Souhlas je platný po celou dobu školní docházky žáka. Souhlas lze kdykoli v průběhu školní docházky 

písemně zrušit. 

V případě individuální systematické práce se žákem budete o této skutečnosti předem informováni a 

zároveň požádáni o vyjádření souhlasu s danou činností prostřednictvím individuálního informovaného 

souhlasu. 

Prosíme o vyjádření vašeho souhlasu či nesouhlasu s uvedenými činnostmi školního psychologa na 

následující straně. 

 

 



 

Informovaný souhlas s poskytováním poradenských služeb školního psychologa na 

ZŠ Hradec Králové, Štefcova 1092 

 

 

Jméno žáka/žákyně:............................................................................................................................ 

Třída: ............................. 

Byli jsme informování o standardních formách činnosti školního psychologa, Mgr. Lucie Čáslavské, 

na škole, kterou náš syn/naše dcera* navštěvuje a souhlasíme/nesouhlasíme* s poskytováním 

jeho služeb. 

Jméno zákonného zástupce: .…………………………………….…………………………………………………………………… 

 

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

Podpis: …………………………………………… 

 

* … nehodící se škrtněte 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


