Souhlas s činností školního psychologa a školního speciálního pedagoga
v ZŠ Němčice nad Hanou pro rok 2017/2018
Vážení rodiče, chceme Vás informovat, že na naší škole působí od září 2016 školní psycholog a
speciální pedagog. Podrobné informace o tom, jaké služby nabízejí, naleznete na webových stránkách
školy pod odkazem školního poradenského pracoviště.
Činnost školního psychologa a školního speciálního pedagoga ve škole 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.
Rodiče udělují, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů:
A) generální souhlas s činností školního psychologa/školního spec. pedagoga, případně
B) individuální souhlas s činností školního psychologa/školního spec. pedagoga (naleznete v jiné
příloze)

A) Generální informovaný souhlas rodičů s činností školního psychologa /školního speciálního
pedagoga pro rok 2017/2018
Rodiče, kteří souhlasí s tím, že školní psycholog a školní speciální pedagog na škole působí,
generální souhlas podepíší. Svým podpisem stvrzují, že souhlasí, aby školní psycholog a školní
speciální pedagog po dobu školní docházky:











Poskytl úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá.
Poskytl krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci.
Vytvářel podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte ve spolupráci s rodiči žáků a
pedagogy.
Pracoval s celými třídními kolektivy (na tématech jako jsou: diagnostika vztahů ve třídě,
rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních
dovedností).
Prováděl opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole.
Prováděl anonymní průzkumy ve škole (např. vztah žáků k drogám) a konzultoval zjištěné
údaje s vedením školy v souladu se zákonem 101/2000Sb, školním metodikem prevence,
výchovným poradcem a třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých
žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili.
Informoval rodiče na třídních schůzkách, či mimořádným písemným sdělením o výsledcích
anonymních průzkumů.
Pomáhal s vedením třídnické hodiny ve spolupráci s třídním učitelem.
Spolupracoval s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
mimořádně nadaných.

Generální souhlas není v žádném případě souhlas rodičů s opakovanou individuální
intervencí s žákem. K tomu je potřebný individuální informovaný souhlas (Ten je taktéž uveden na
webových stránkách školy v rámci informací školního poradenského pracoviště).
V případě, že se rodič rozhodne svému dítěti nepodepsat generální informovaný souhlas, nemá
školní psycholog/školní speciální pedagog právo jejich dítěti výše uvedené služby poskytovat. Vaše
dítě bude např. během řešení skupinových třídních problémů vyřazeno ze třídy do jiné místnosti a
nebude se moci na aktivitách se školním psychologem/speciálním pedagogem podílet. V tomto
případě bude tedy dítě vyčleněno z kolektivu a bude mít náhradní úkol zadaný učitelem.

Kdy není souhlas rodičů či zákonných zástupců potřeba:








Krizová intervence (mimořádná a závažná situace ve škole, či v osobním životě žáka/žákyně),
až 5 individuálních návštěv dítěte může být bráno jako krizová intervence, každý případ je
posuzován individuálně.
První kontakt se žákem (žák služby psychologa sám vyhledá, řekne, co potřebuje a s
psychologem se domluví, že při dlouhodobější práci budou informováni rodiče či zákonní
zástupci - žák domů přinese k podpisu informovaný souhlas);
Při podezření, že je žák/žákyně týrán/a, zneužíván/a;
V případě ohrožení tělesného či duševního zdraví žáka (osob v jeho okolí);
Při preventivní činnosti – preventivní programy (dle aktuálních potřeb školy a situace ve
třídách)

Dokumentace (údaje o žácích, výstupy z vyšetření, apod.) bude archivována u školního
psychologa a současně chráněna v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
(dokumentace bude uzamčena a veškerá zjištění o žácích, která podléhají individuálnímu
souhlasu rodičů, budou sdělována výhradně rodičům dítěte, nebo jejich zákonným zástupcům, a
pouze s jejich souhlasem mohou být informováni pedagogičtí pracovníci školy).

