Vážení rodiče,
obracím se na Vás s krátkou informací ohledně své činnosti na základní škole, kterou navštěvují Vaše děti.
Jmenuji se Barbora alá a na ZŠ Pardubice – Ohrazenice působím jako školní psycholožka. Úkolem školního
psychologa je zajištění poradenských služeb ve škole, což umožňuje poskytnutí pomoci okamžitě a přímo na místě.
Školní psycholog využívá znalosti prostředí a atmosféry školy, je blízký a dosažitelný pro děti, rodiče a učitele.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je k činnosti školního psychologa nutný
písemný souhlas zákonného zástupce dítěte. Generální informovaný souhlas se projednává na celou školní
docházku dítěte. Svým podpisem udělujete souhlas, aby školní psycholog:









Spolupracoval s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Pracoval s celými třídními kolektivy (na tématech jako jsou: rozvoj spolupráce a komunikace,
posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností).
Poskytl poradenské konzultace dítěti, které ho samo vyhledá.
Poskytl krizovou intervenci dítěti, které bude v psychicky mimořádně náročné situaci.
Vytvářel podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte.
Prováděl opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole a ve třídách.
Prováděl anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (např. s cílem zjistit potřeby žáků či zpětnou
vazbu na vyučovací proces) a konzultoval zjištěné údaje s vedením školy, výchovným poradcem,
školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých
žáků, kteří se jich účastnili.

Rozhodnou-li se rodiče, že generální informovaný souhlas s činností školního psychologa nepodepíší, nemá
školní psycholog právo jejich dítěti výše uvedené služby poskytovat. Znamená to však například to, že pracuje-li
školní psycholog s třídním kolektivem, pak dítě, jehož zákonný zástupci neudělili souhlas s působením školního
psychologa na škole, odchází na tyto hodiny mimo svou třídu. Své vyjádření máte samozřejmě možnost dle
svého uvážení kdykoliv změnit.
Při své činnosti dodržuji Etický kodex školních psychologů a příslušné zákonné normy. Konzultace s rodiči i
dětmi jsou poskytovány bezplatně a informace, které během nich získám, považuji za důvěrné.
Osobně budu na škole k dispozici pravidelně dvakrát do týdne. Veškeré potřebné informace jsou dostupné na
webových stránkách základní školy v sekci Školní psycholožka. V případě dotazů a žádostí o osobní setkání se na
mne obracejte prostřednictvím emailu: psycholog@zsohrazenice.cz.
Věřím, že mé působení na ZŠ Pardubice - Ohrazenice bude ku prospěchu Vašim dětem i Vám.
Mgr. Bc. Barbora Malá
Návratka – třídní/mu učitelce/li:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generální informovaný souhlas s činností školního psychologa v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
Jméno žáka/žákyně …………………………………………................................................. Třída ….……………….
Potvrzuji, že jsem byl/a informován/a o činnosti školní psycholožky na škole, kterou navštěvuje náš syn/dcera, a
souhlasím s poskytováním jejích služeb.
Svůj souhlas poskytuji dobrovolně a jsem si vědom/a skutečnosti, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat.

Dne………………….

…....................................................…
rodič (zákonný zástupce)

