
Generální souhlas s činností školního psychologa ve škole 

Činnost Školního psychologa na naší základní škole je samostatnou poradenskou činností, 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, ve znění pozdějších předpisů a z koncepce Školního poradenského pracoviště školy 

(Základní škola Praha 7, Korunovační 8).  

Zákonní zástupci udělují, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů:  

a) generální souhlas s činností školního psychologa případně  

b) individuální souhlas s činností školního psychologa v konkrétních případech individuální 

práce s jednotlivými žáky 
 

Generální souhlas rodičů s činností školního psychologa  
 

Rodiče, kteří souhlasí s tím, že školní psycholog na škole působí, generální souhlas podepíší. Svým 

podpisem stvrzují, že souhlasí, aby školní psycholog:   

 

• Spolupracoval s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků mimořádně nadaných. 

• V případě potřeby chodí na náslechy do tříd. 

• Podílel se na třídnických hodinách ve spolupráci s třídním učitelem. 

• Poskytl úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá. 

• Poskytl krizovou intervenci dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné 

situaci. 

• Spoluvytvářel podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte. 

• Spolu s třídním učitelem zajišťuje preventivní a intervenční aktivity ke zlepšení 

klimatu třídy. 

• Poskytuje úvodní poradenskou konzultaci žákovi, které je samo vyhledá. 

• Prováděl opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole. 

• Poskytuje krizovou intervenci žákovi, který se ocitne v psychicky mimořádně náročné 

situaci. 

• Prováděl anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím 

předmětům, výskyt rizikového chování apod.) a konzultoval zjištěné údaje s vedením 

školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při 

důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů 

účastnili. 

• Vytváří podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte. 

• Vytváří podmínky pro snížení školní neúspěšnosti. 

• Informoval rodiče na třídních schůzkách, či mimořádným písemným sdělením o 

výsledcích anonymních anketních šetření a průzkumech – je-li to třeba.  

• Může informovat rodiče na třídních schůzkách či mimořádným písemným sdělením o 

výsledcích anonymních anketních šetření a průzkumech. 

• Vede si archivaci v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. 

• V případě potřeby nahlíží do školní dokumentace žáka. 

 

 

 



 

Zákonní zástupci přečtením tohoto Generálního souhlasu, udělují souhlas, v souladu s 

vyhláškou č.72/2005 Sb., o poradenských službách a dále v souladu s GDPR, s činností 

školního psychologa, jak specifikováno výše. Svůj souhlas udělují na dobu trvání školní 

docházky v Základní škola Praha 7, Korunovační 8. Svůj souhlas mohou zákonní zástupci 

kdykoliv následně písemně odvolat. 

Důležité upozornění:  

Pokud žák školního psychologa sám vyhledá, event. vyhledá na podnět třídního učitele či jiného 

pedagoga, bude zákonný zástupce vždy informován. V případě specifické či dlouhodobé práce 

s konkrétním žákem bude vždy předem se zákonnými zástupci sjednán pro konkrétní 

poskytovanou službu individuální informovaný souhlas zákonného zástupce. Pokud se bude 

jednat o dlouhodobější a systematickou kolektivní práci ve třídě, tak budou zákonní zástupci 

elektronicky informování třídním učitelem nebo poradenským pracovníkem školy. V případě 

dalších dotazů nebo nejasností kontaktujte školního psychologa na mailové adrese 

novakova@korunka.org. 
 

Jméno a příjmení žáka, třída: ……………………………………………………………….. 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………………………… 

 

V Praze dne: ……………….     podpis: ………………….. 

mailto:milan.hyzler@zsfajtla.cz

