
         

 
Informace o činnosti školního psychologa 

 
Vážení rodiče, 
ve školním roce 2019/2020 působí na naší škole opět 
školní psycholog. Činnost školního psychologa 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 a školských poradenských zařízeních. 
 
Kdo je školní psycholog na naší škole? 
Mgr. Jana Rozsypalová 
E-mail: rozsypalova.jana@gmail.com 
Tel.: 583 401 631 
 
Kdy a kde ve škole školního psychologa zastihnete? 
Úterý, Čtvrtek: 8:30 – 16:00 
Pondělí, Středa, Pátek: dle domluvy 
Kabinet chemie, druhé patro, Mlýnská 1 
 
Jaké služby náš školní psycholog nabízí? 
I. Programy (kroužky) pro žáky 
1) Program Druhý krok 
=> pro I. stupeň; 1h/týden 
=> preventivní program zaměřený na rozvoj empatie,   
     sociálně-emocionální učení, schopnost řešit  
     konflikty, dobře komunikovat s ostatními apod. 
=> spolupráce třídního učitele a školního psychologa  
     s celou třídou (více na webu školy) 

2) Rozvoj myšlení a koncentrace  
=> 4. – 9. ročník; 1h/týden 
=> přihlásit se lze kdykoli během školního roku 
=> začínáme v říjnu (zájemci se již mohou hlásit) 
=> rozvoj intelektového potenciálu, soustředění,  
     orientace, myšlení (více na webu školy) 
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3) Seberozvojový klub 
=> II. stupeň; 1h/týden 
=> přihlásit se lze kdykoli během školního roku 
=> začínáme v říjnu (zájemci se již mohou hlásit) 
=> sebepoznávání, práce s emocemi, uvolnění napětí  
     a stresu, tvůrčí činnost (více na webu školy) 
 
II. Program pro pedagogické pracovníky 
1) Seberozvojová artefiletika  
=> 1h/měsíc (více na webu školy) 
 
III. Práce se třídou 
1) Prevence  => interaktivní besedy se žáky 
2) Intervence => spolupráce na řešení problémů 
3) Diagnostika => klima třídy, vztahy ve třídě 
 
IV. Individuální zakázky 
=> od žáků, od rodičů, od pedagogů, od vedení 
 
V. Spolupráce s dalšími odborníky 
 
Kdy se můžete na školního psychologa obrátit? 

Kdykoli budete potřebovat       
 
Žáci např.: když ti někdo ubližuje; když se necítíš 
dobře; když jsi ve stresu; když potřebuješ řešit jakýkoli 
problém; když potřebuješ vyslechnout; když někdo 
ubližuje někomu jinému; když máš problémy s učením 
se soustředěním; když se chceš poradit kam na školu; 

když se chceš odreagovat . . . přijď kdykoli       
 
Rodiče např.: konzultace při obtížích s učením dítěte; 
konzultace při výchovných problémech; konzultace 
v případě složité rodinné situace; konzultace při 
přestupu žáka na jinou školu; konzultace v kariérovém 
poradenství atd. 
 
 

Více se o činnosti školního psychologa dozvíte na 
našich webových stránkách:  

http://www.zsmlynska.cz/o-skole/skolni-psycholog 
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