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ppřřííssppěěvvkkoovváá  oorrggaanniizzaaccee  

6688770077  TTuuppeessyy  111122  

  

  

  
Vážení rodiče, učitelé a děti,  
 
jmenuji se Lenka Rašticová a na Základní škole Tupesy pracuji tři dny v týdnu jako školní 
psycholožka.  
V rámci mé práce se snažím pomáhat dětem, rodičům a učitelům zvládat problémy v různých 
oblastech souvisejících se školní docházkou. Pomáhám vytvářet příjemnou a bezpečnou školní 
atmosféru, týmovou spolupráci celého pedagogického sboru a otevřenou komunikaci mezi rodinou a 
školou.  
 
Kdo za mnou může přijít?  
 
Děti, které...  
...mají problémy se spolužáky, s kamarády.  
...mají problémy s učiteli.  
...mají problémy doma, s rodiči, se sourozenci.  
...mají problémy s učením. 
...se cítí osamělé, smutné, něco je trápí.  
...si potřebují popovídat a neví s kým.  
...potřebují ........................  
 

 
Rodiče, kteří...  

...mají pocit, že jejich dítě má problémy se spolužáky.  

...mají výchovné problémy s dítětem.  

...chtějí svému dítěti více porozumět.  

...mají výukové problémy se svým dítětem.  

...mají pocit, že učitelé nerozumí jim ani dětem.  

...si chtějí popovídat o slastech a strastech rodičovství.  
 
 
 
 
 

 
Učitelé, kteří...  
...chtějí více poznat svoje žáky.  
...chtějí pomoc při rozvíjení pozitivní atmosféry ve třídě.  
...chtějí pomoc při řešení negativních jevů chování u žáků. 
...řeší výchovné problémy žáků.  
...řeší výukové problémy svých žáků. 
...mají ve třídě žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  
...si chtějí jenom popovídat o dění ve škole. 
 

Práce školního psychologa se rozděluje na standardní činnosti (viz informovaný souhlas činností 
psychologa) a nadstandartní. Informovaný souhlas mi umožňuje v případech skupinového problému 
(neshody mezi dětmi, šikana, krizové situace) zapojení do řešení vzniklé situace.  

Nadstandardní činnosti psychologa (viz. individuální souhlas s činností psychologa) –podepisujete 
vždy, přijde-li dítě s problémem, který vyžaduje dlouhodobější řešení nebo například diagnostiku 
k volbě povolání, popř. jinou odbornou diagnostiku. Souhlas pro další práci je nezbytný.  
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Všechny informace a citlivá data o žácích a jejich rodinách získaná při poradenské práci a 
konzultacích se školní psycholožkou jsou důvěrná, pořízená dokumentace je oddělena od 
dokumentace školy a informace z těchto konzultací nelze poskytovat třetím stranám. S veškerými 
osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, obecné nařízení na ochranu osobních 
údajů. Tedy nikdo kromě žáků a jejich rodičů k nim nemá přístup. Jsem vázána mlčenlivostí a Etickým 
kodexem práce školních psychologů. Služby školního psychologa jsou bezplatné. 

 

 

Těším se na spolupráci. 

   Mgr. Lenka Rašticová 


