
SLUŽBY ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA 

NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH 
 

Milí rodiče, zákonní zástupci, 
stejně jako v uplynulých letech máte i letos možnost využít na naší škole služeb 
školního psychologa. Můžete se na něj kdykoli obrátit v případě, kdy řešíte např. 
následující situace: 
• pokud se Vám něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte 
• když máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo 
• když se chcete poradit, jakou vybrat pro dítě střední školu 
• když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou 

mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod, změna bydliště, ztráta někoho 
blízkého…) 

• když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje 
si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit 
za kamarády apod.) 

• když máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návyko-
vé látky nebo se s někým takovým stýká, když se sebepoškozuje nebo má 
problémy s příjmem potravy atd. 

 
Psycholog s Vašimi dětmi pracuje nejčastěji v rámci skupinových aktivit ve třídě, 
které si kladou za cíl předcházet negativním jevům v kolektivu, udržovat zdravé 
vztahy mezi spolužáky a zlepšovat dovednosti v sociálním kontaktu. Další sku-
pinové aktivity s psychologem se týkají primární prevence a zjišťování třídního 
a školního klimatu. Těchto aktivit se dítě účastní pouze na základě souhlasu 
rodičů – viz formulář na druhé straně. Tento formulář prosím oddělte a ode-
vzdejte třídnímu učiteli, druhou část si ponechte pro svou potřebu. 
 
V případě potřeby individuální péče jsou rodiče dítěte nejdříve informováni a 
teprve na základě domluvy a souhlasu rodičů může dítě docházet na individuál-
ní konzultace, bez vědomí rodičů psycholog s dětmi individuálně nepracuje. 
 
Podrobnější informace o činnosti školního psychologa najdete na školním webu 
www.zsbrve.cz v sekci O nás - Poradenské služby. 
Konzultaci s psychologem si můžete domluvit 
• telefonicky na čísle 734 169 007 
• e-mailem na adrese psycholog@zsbrve.cz 

 
Psycholog na škole působí v pondělí a ve středu od 8,30 do 16,00, v úterý, ve 
čtvrtek a v pátek od 8,30 do 14,00. Pracovna psychologa je ve druhém patře, 
dveře č. 204.   
 

SOUHLAS S ÚČASTÍ DÍTĚTE NA SKUPINOVÝCH  
AKTIVITÁCH SE ŠKOLNÍM PSYCHOLOGEM 

 

V souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, uděluji sou-

hlas s účastí mého dítěte na skupinových aktivitách realizovaných školním 

psychologem. Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím, aby se mé dítě po dobu 

své školní docházky na ZŠ Bratranců Veverkových účastnilo následujících 

aktivit:  

• třídnické hodiny ve spolupráci s psychologem a třídním učitelem 

• skupinové aktivity na vzájemné poznávání a zlepšování vztahů ve třídě 

• skupinové aktivity na posílení sociálních a komunikačních dovedností 

• dotazníkové šetření k diagnostice vztahů ve třídě a zjišťování třídního klimatu 

 

V případě, že souhlas neudělíte a formulář neodevzdáte třídnímu učiteli, Vaše dítě 

bude po dobu trvání těchto aktivit mimo třídní kolektiv a bude mít náhradní úkol 

zadaný učitelem. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. 

 

Jméno žáka: ……………………………………………………..……………………………………….……..  

 

Datum narození: ………………………………………………………………….…………………………… 

 

Jméno zákonného zástupce:  ………………………………………………………………….……….. 

 

Podpis: ………………………………………………………………………………………………..………....

   

     

V………………………………………………………..………    dne:…………………………………  

mailto:psycholog@zsbrve.cz

