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Činnosti školního psychologa 

ŠP zabezpečuje poskytování poradenských služeb, ve škole spolupracuje zejména s třídními učiteli, 

výchovními poradci, s dalšími pedagogickými pracovníky školy.  

Poradenské služby jsou zaměřené na:  

- integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

- pomoc při problémech s prospěchem  

- výběr dalších možností vzdělávání a profesního uplatnění  

- metodickou podporu učitelů při využití psychologických a speciálně pedagogických poznatků a 

dovedností ve vzdělávací činnosti školy  

- zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence  

- poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o 

jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným 

zástupcům 

- vedení písemných záznamů ze všech jednání v rámci činnosti výchovného poradce. 

V průběhu roku spolupracuje se všemi institucemi, které se na školu obrátí při řešení problémů 

(pedagogickopsychologická poradna, SPC Jihlava, sociální odbor péče o dítě, policie, …).  

Výchovné a vzdělávací problémy budou řešeny aktuálně, dle potřeb zájemců z řad žáků, 

pedagogických pracovníků, zákonných zástupců. V prvních ročnících bude kladen důraz na pomoc při 

potížích adaptačního rázu, i individuálního charakteru (sociální, kariérové poradenství…). Zásadní 

význam bude mít spolupráce se všemi zainteresovanými na výchově a vzdělání žáků SOU (rodiče, 

třídní učitelé, vedení školy, vyučující, metodik primární prevence, odborné instituce…).  

Školní psycholog bude celý rok spolupracovat s dalšími výchovními poradci jednotlivých úseků, se 

školním metodikem prevence, sledovat výskyt negativních jevů v chování žáků.  

Plán školního psychologa  

 konzultace pro žáky, pedagogy a zákonné zástupce nezletilých žáků ve škole nebo mimo ni  

 diagnostika a seznamování se s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami – zejména vývojové 

poruchy učení a chování  

 integrace a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dle doporučení poraden)  

 tvorba plánu pedagogické podpory u žáků s podpůrných opatření 1. stupně, tvorba individuálních 

vzdělávacích plánů pro žáky se zdravotním či jiným znevýhodněním podpůrných opatření st. 2,3. 

(spolupráce se SPC Jihlava – autisté, s PPP Havlíčkův Brod, Louny, Jihlava a další)  

 navázání spolupráce s asistenty pedagoga, podpora sociálních a komunikačních dovedností v 

kolektivu, nastavení pravidel při zvládání náročného chování, zajištění možnosti jít do školního 

klubu (nerušený pobyt v odděleném prostředí, relaxační místnost s pomůckami)  

 zajištění nákupu pomůcek dle doporučení pro žáky se specifickým zdravotním postižením  

 aktualizace kartotéky problémových žáků (sledování docházky, chování, prospěchu)  

 spolupráce s třídními učiteli při adaptaci žáků 1. ročníků (i případné studijní problémy)  
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 sledování a zapojení žáků přeřazených (zejména z tříletých učebních do maturitních oborů) či 

opakujících některý ročník  

 práce s žáky 3. ročníků, pohovory o dalším studiu, práci a životních cílech jednotlivců  

 diagnostika třídních kolektivů – řešení konkrétních potřeb kolektivu  

 monitorování změn třídního klimatu (př. přátelské i nevhodné chování v kolektivu) – prevence 

šikany (učební obory) a xenofobie  

 spolupráce s třídními učiteli závěrečných ročníků – podklady z PPP a SPC poradenských zařízení 

pro úpravy podmínek maturitních zkoušek a jednotných závěrečných zkoušek  

 průběžné sledování problémových žáků a návrhy řešení dalších postupů  

 spolupráce s DM na adaptačním kurzu pro nově ubytované žáky  

 výběr dalších možností vzdělávání a profesního uplatnění pro školního psychologa a asistentky 

pedagoga dle aktuálních potřeb  

V průběhu roku spolupracuje s výchovným poradcem, dále také se zdravotnickými a jinými 

organizacemi mimo školní zařízení. (např. Sociální odbor péče o dítě, Policie ČR, PPP Havlíčkův Brod, 

SPC Jihlava, nízkoprahová centra - Žďár n. S., nově IC SASOV Jihlava – pro autisty). 

 

Vypracovala: 

Mgr. Alena Jahodová – školní psycholog 


