
Nabídka kroužků (programů) – školní psycholog 

Přihlašovat se mohou žáci osobně v kabinetě chemie = pracovna školního psychologa (2. 

patro) u Jany Rozsypalové nebo také na e-mailu: rozsypalova.jana@gmail.com 

 

1. Rozvoj myšlení a koncentrace 

- 4. – 9. třída 

- 1hod. za týden od října (den a čas si domluvíme) 

- zaměření: rozvoj a zvyšování intelektového potenciálu každého žáka, trénink pozornosti, 

pomoc při problémech s učením 

- způsob práce: využívání různých metod (tužka/papír, rozhovor, hry, tvoření, . . .) 

- vhodné pro všechny, kteří: mají problémy s učením, chtějí rozvinout svůj učební potenciál, 

nadané, chtějí trénovat pozornost, chtějí na sobě pracovat       

 

 

2. Seberozvojový klub 

- 6. – 9. třída 

- 1hod. za týden od října (den a čas si domluvíme) 

- zaměření: sebepoznávání, rozvoj sebereflexe a sebedůvěry, uvolnění napětí a stresu, práce 

s emocemi, odpočinek a relaxace 

- způsob práce: využívání různých metod a technik (tvoření, práce s materiálem, rozhovor, 

hry, relaxace, hudba, . . .) 

- vhodné pro všechny, kteří: chtějí na sobě pracovat, chtějí se lépe poznat, chtějí si více věřit, 

chtějí si odpočinout a uvolnit napětí, chtějí si zpříjemnit odpoledne        

 

Do kroužků 1 a 2 se lze přihlásit i kdykoli v průběhu školního roku. 

 

 

Pokud budete mít zájem o kroužek 3, resp. program Druhý krok, prosím o včasné 

nahlášení, abychom mohli prodiskutovat organizaci a způsob realizace. 

 

 

mailto:rozsypalova.jana@gmail.com


3. Druhý krok 

- I. stupeň ZŠ 

- 1hod. za týden od října (konkrétní hodinu lze vybrat dle domluvy, může to být vždy jiná 

hodina) 

- Druhý krok je preventivní program, který vychází z tzv. sociálně-emocionálního učení. V 

rámci tohoto programu se děti za podpory vyškolených pedagogických pracovníků učí být 

empatickými, vcítit se do situace druhého, dobře komunikovat s ostatními, řešit konflikty, 

neubližovat druhým a zvládat agresi a hněv. 

- Druhý krok napomáhá zabránit hned několika forem rizikového chování (např. šikana, 

rasismus). Program navíc není omezen jenom na jednu konkrétní formu rizikového chování, 

ale oblast jeho působení je mnohem širší. Mimo jiné přispívá k navození pozitivního třídního 

klimatu, bezpečnému prostředí, vztahu žáků ke škole a jejich motivaci k učení. Také obecně 

ubývá konfliktů mezi žáky, díky čemuž se učitel může více soustředit na výuku a ta se stává 

efektivnější. 

- Výhodou tohoto programu je jeho systematičnost a dlouhodobost. Třída pracuje s 

programem jednou týdně po dobu jednoho školního roku, aby mohlo dojít k dostatečnému 

upevnění rozvíjených schopností. Program není časově omezen jen na samotné lekce, lze s 

ním pracovat i mimo ně, např. v konfliktních situacích ve třídě. 

- V ČR je program Druhý krok ve školách využíván od r. 2015. V originále nese název SECOND 

STEP a je běžnou součástí vyučování mateřských a základních škol v mnohých krajinách 

světa, jako například ve Finsku, Německu, Dánsku, Norsku, Švédsku, Velké Británii, Rakousku, 

Islandu, Lotyšsku, Kanadě, USA, Japonsku či Austrálii nebo na Slovensku. V Olomouckém kraji 

např. ZŠ a MŠ Řezníčkova Olomouc, ZŠ Senice na Hané, ZŠ Štěpánov a další. 

- Více o programu => odkazy: 

http://psychkont.osu.cz/fulltext/2017/2017_2_3_Palova.pdf 

„Za využití Škálového dotazníku školského správania u celkem 121 žáků bylo potvrzeno, že 

práce s Druhým krokem pozitivně ovlivňuje tvořivost, samostatnost, porozumění, sociabilitu 

a sebekontrolu (Profkreatis).“ 

„Zajímavý je také například výzkum Lochmana a Lamprona (1986), kteří konstatují, že u 

agresivních chlapců se mnohem častěji objevuje nižší sebepojetí. Podobný výzkum provedli 

Nelson a Finche (2000), kteří se zaměřili na rozvoj dovednosti zvládat zlost a úzkost. Potvrdili, 

že Druhý krok tuto dovednost posiluje. Espelage, Low, Polanin a Brown (2015) k tomu 

přidávají zjištění, že s Druhým krokem souvisí také snížení výskytu fyzických i verbálních 

potyček.“ 

http://spolekspas.cz/druhy-krok/ 

http://psychkont.osu.cz/fulltext/2017/2017_2_3_Palova.pdf 

http://www.prevence-praha.cz/attachments/article/17/cj_05smekalova-2%20(1).pdf 
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