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Školní psycholog působí na škole od školního roku 2015/2016. 
 

V ZŠ Spektrum spolupracuje s učiteli při: 

 vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, 

 vedení třídnických hodin a primárně preventivních programů. 
 

Dále se věnuje:  

 přímé práci s dětskými kolektivy v rámci rozvojových i preventivních programů, 

 poskytuje metodickou podporu učitelům, cíleně pracuje s dětmi s oslabením, či s dětmi 
nadanými, 

 poskytuje poradenství pro rodiče  v případě školního neúspěchu, výchovných a rodinných 
problémů aj. 

 v případě potřeby a žádosti rodiče či školy pracuje s dětmi individuálně  
 
 
S dětmi  pracuje buď skupinově nebo individuálně. Všem rodičům je předložen k podpisu souhlas 
s činností psychologa na škole, který umožňuje to, aby se dítě účastnilo skupinových aktivit 
vedených psychologem a také aby jejich dítě mělo možnost samo v případě potřeby psychologa 
kontaktovat. Pokud rodiče tento souhlas nepodepíší, psycholog jejich dítě z těchto aktivit 
vynechává. K psychokorektivním aktivitám ve třídě a dalšímu odbornému působení psychologa ve 
třídě je potřeba  individuální informovaný souhlas. 
Když se vyskytne potřeba psychologické pomoci dítěti, rodiče poskytují individuální informovaný 
souhlas. Psycholog si žáka vyzvedává buď po skončení vyučování anebo během výuky maximálně 
jednou týdně a to v předmětech – HV, TV, PČ, nebo VV. Obsah konzultací je důvěrný. Veškerá 
dokumentace školního psychologa je archivována.  
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Psycholog působí na škole vždy v pondělí a čtvrtky po celý den. Jelikož může být ve třídách nebo 

na plánovaných sezeních, je potřeba se vždy na konzultaci objednat e-mailem, nebo telefonicky. 

e-mail: liskova@zsspektrum.cz 

Pracovna psycholožky je v prvním patře v levé části budovy – dveře s nápisem KONZULTAČNÍ 

MÍSTNOST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 1. 9. 2016                                            Mgr. Helena Radová 

                                                                                      ředitelka školy 
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