
Školní psycholog 

 

Jmenuji se Marcela Novozámská a na ZŠ Čeladná působím od 1. 11. 2022 jako školní 

psycholožka. 

Kontakt: tel.: +420 704 632 728 

                e-mail: psycholog@zsceladna.cz 

 

Mým úkolem je poskytovat ve škole bezplatnou komplexní službu žákům, jejich zákonným 

zástupcům a pedagogům tak, abych přispívala k příjemnému každodennímu prostředí. Jedná se 

především o činnosti poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační.  

 

Čím se zabývá školní psycholog? 
 

 poskytuje poradenství žákům s výchovnými, výukovými nebo i osobními 

potížemi, 
 poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby se 

jejich dětem ve škole dařilo co nejlépe, 
 spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky dobře pracovalo, 
 poskytuje krizovou intervenci, 
 provádí psychologickou diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní 

neúspěšnosti nebo vyhledat žáky nadané, 
 podílí se na kariérovém poradenství, 
 pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě pro všechny žáky co 

nejlepší sociální klima, 
 provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a 

přístup k žákům ze strany školy, 
 spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými 

zařízeními, zejména pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se 

zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i 

nestátními s organizacemi péče o děti a mládež apod. 
 

Kdy se na školního psychologa můžete obrátit? 

ŽÁCI 

Můžeš za mnou přijít: 

 když se chceš někomu svěřit se svými starostmi, 

 když máš strach, když míváš trému, 

 pokud si nevíš rady v nějaké obtížné situaci, 

 když máš za sebou nějaký nepříjemný zážitek, 

 jestliže si nemůžeš najít ve třídě kamarády, 

 když máš problémy se spolužáky, s některým z učitelů, 

 pokud máš pocit, že se k tobě někdo nechová správně, 

 když se necítíš dobře ve třídě, 
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 když se chceš zbavit nějaké závislosti, 

 pokud máš problémy s učením, 

 když chceš poradit, jak se v učení zlepšit, 

 jestliže se nemůžeš rozhodnout ohledně výběru střední školy, 

 když se chceš podělit o svoji radost, 

 pokud si chceš jen tak o něčem popovídat. 

Budeš-li něco potřebovat, tak můžeš… 

 zaklepat nebo zazvonit: 

            KDE:  

- uvnitř budovy: přímo u dveří mé pracovny v přízemí, dveře č.140  

(u výtahu a schodů do kuchyně - bývalá kancelář, kde se dříve vybíralo 

stravné), dostaneš se k nim přes dveře s nápisem IZOLAČNÍ MÍSTNOST, 

které jsou blízko odkládacích skříněk pro družinu  a dále budeš  pokračovat 

kolem kanceláře pana školníka, 

-  zvenčí: zazvonit můžeš u bočních plných dveří do budovy školy na samostatný 

zvonek PSYCHOLOG (vedle bočních dveří do budovy ke kuchyni). 

             KDY:  

- v pondělí a ve středu: 7.00-13.30,  

-  po předběžné domluvě se v pondělí a ve středu můžeme dohodnout i na jinou 

hodinu od 13.30-17.30 

 

 nechat vzkaz ve schránce, která bude umístěná vedle jídelníčku u jídelny 

(pokud se nechceš na lístek podepsat, můžeš na něj dát nějakou značku a já ti odpovím 

pod tímto znakem na nástěnce, která bude zavěšená vedle schránky, a to takovým 

způsobem, aby byla zachovaná tvoje anonymita) 

 

 napsat mi e-mail na e-mailovou adresu: psycholog@zsceladna.cz 

 

 zavolat mi na telefon: +420 704 632 728 

- v pondělí a ve středu: 7.00-17.30 

 

Může se stát, že budu muset konzultační hodiny přesunout na jiný den v týdnu. V tomto 

případě bude změna uvedena v BAKALÁŘÍCH. 

 

RODIČE A ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI 

Budu ráda, obrátíte-li se na mě: 

 když máte pocit, že se vašemu dítěti ve škole nedaří tak, jak by mělo, 
 když si nejste jisti, jakou školu vybrat pro Vaše dítě, 
 pokud se Vám něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte, 
 potřebujete konzultovat problémy se školní přípravou, organizací času, 
 když procházíte ve svém životě nějakými změnami, popř. problémy, které by mohly 

mít vliv na psychiku Vašeho dítěte, 
 když pozorujete na svém dítěti nějaké změny v chování, zvýšené obavy, strach…, 
 když máte podezření, že se Vaše dítě potýká s nějakou závislostí, 
 když se chcete poradit o něčem, co Vás trápí v souvislosti s Vaším dítětem. 
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UČITELÉ: 

 konzultace vztahující se k výukovým nebo výchovným problémům žáka , případně k 

vztahovým obtížím žáka ve třídním kolektivu, 
 pomoc při řešení aktuální krize žáka, 
 poskytnutí metodické podpory, 
 pomoc při zlepšení atmosféry ve třídě, 
 spolupráce při prevenci negativních jevů (šikana, záškoláctví, závislosti aj.), případně 

pomoc vzniklé negativní jevy řešit, 
 pomoc při řešení vzdělávacích a výchovných potíží dětí ve spolupráci s rodiči a 

zákonnými zástupci. 
 

KONZULTAČNÍ HODINY   pro žáky, rodiče/zákonné zástupce a pedagogy: 

pondělí: 7:00 – 13.30  

středa:   7:00 – 13.30  

Osobní setkání: 

Může se stát, že během výše uvedených hodin nebudu ve své pracovně přítomná např. z důvodu 

konzultace s některým z učitelů, skupinové práce se třídou, nebo bude probíhat individuální 

setkání s některým z žáků, případně s rodiči/zákonnými zástupci. Výjimečně budu ve škole 

přítomná v jiné dny než v pondělí a ve středu (informace k mé nepřítomnosti či změně 

konzultačních hodin budou uvedeny na nástěnce v BAKALÁŘÍCH). Proto doporučuji 

domluvit si osobní setkání předem. Bude-li třeba, osobní setkání lze po předešlé dohodě 

uskutečnit i v jiný čas v pondělí nebo ve středu (mimo konzultační hodiny). 

Osobní setkání budou probíhat v pracovně školního psychologa, která se nachází v prostorách 

kanceláře, kde dříve probíhal výběr stravného.  

Vstup je možný: 

 ZVENČÍ: bočním vchodem do budovy školy, plnými dveřmi se samostatným zvonkem 

PSYCHOLOG - vedle dveří do kuchyně, 

 Z VNITŘNÍCH PROSTOR ŠKOLY: projít lze dveřmi v přízemí (vedle odkládacích 

skříněk pro družinu), které jsou označené nápisem IZOLAČNÍ MÍSTNOST, a dále pak 

kolem kanceláře školníka. 

 

Telefonické konzultace: tel.: + 420 704 632 728 

 pondělí, středa: 7.00-17.30 

 

E-mailové konzultace: psycholog@zsceladna.cz 

 prostřednictvím e-mailu mě můžete kontaktovat i mimo uvedené konzultační hodiny 

 
 

 

 

Jak školní psycholog pracuje? 

Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Se všemi citlivými 

údaji zachází v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění 

pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016. 
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Školní psycholog pracuje s žáky jak individuálně, tak skupinově. Veškerá spolupráce se odvíjí 

od konkrétní problematiky. Může se jednat o jednorázovou konzultaci, popř. dlouhodobé 

setkávání se s žákem nebo zákonným zástupcem. 

 

Generální informovaný souhlas rodiče/ zákonného zástupce s činností školního psychologa 

se projednává na celou školní docházku dítěte. Svým podpisem rodič/zákonný zástupce uděluje 

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, speciálním pedagogem, školním metodikem prevence či 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 zákonní zástupci neudělili souhlas s působením školního psychologa na škole, odchází 

na tyto hodiny mimo svou třídu. Své vyjádření mají rodiče/ zákonní zástupci samozřejmě 

možnost, dle svého uvážení, kdykoliv změnit.  

Tento generální souhlas se netýká individuální dlouhodobé péče školního psychologa o dítě. V 

tomto případě psycholog zákonné zástupce vždy předem informuje a vyžádá si jejich písemný 

individuální souhlas.  

 

Individuální informovaný souhlas rodiče/zákonného zástupce slouží k individuální 

systematické práci s dítětem, ke skupinové dlouhodobé práci nebo k psychodiagnostice žáka. 

Tento souhlas rodič/zákonný zástupce podepisuje až v případě, že vznikne potřeba systematické 

práce. 

Těším se na naši vzájemnou spolupráci. 

                                                                                                           Mgr. Marcela Novozámská 

 

 

 


