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GENERÁLNÍ INFORMOVANÝ SOUHLAS S ČINNOSTÍ ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA
GENERAL INFORMED CONSENT TO THE ACTIVITIES OF SCHOOL PSYCHOLOGIST
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 zařízení, v platném znění, z koncepce školního
poradenského pracoviště školy Sunny Canadian International School a z ročního plánu činnosti
školního psychologa, a je vykonávaná v souladu se zákonem č.101/2000Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění.
The activities of our school psychologist are offered to individuals or groups as needed in addition to
the direct workings of the school. It is a comprehensive service for pupils, their parents and teachers,
which is based on standard activities defined in announcement 72/2005 Sb., poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, subsequently amended, the
concept of the counseling of Sunny Canadian International School and the annual plan of activities of
the school psychologist, and is carried on in accordance with the protection of personal data law
number 101/2000Sb.
Školní psycholog / School psychologist:


Spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
mimořádně nadaných.



Works with teachers in identifying pupils with special educational needs, including
exceptionally gifted pupils.



Vede třídnické hodiny ve spolupráci s třídním učitelem.



In cooperation with the class teacher leads class lessons.



Poskytuje poradenské konzultace třídním učitelům.



Provides counseling consultations to classroom teachers.



Poskytuje úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá.



Provides an initial counseling consultation to children who are seeking assistance.



Poskytuje krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci.



Provides crisis help to children who are in need and are in a difficult situation.



Vytváří podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte.



Creates conditions to maximize the potential of the child.



Provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole.



Strengthen the positive atmosphere in the school.



Provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům,
výskyt sociálně patologických jevů apod.) a konzultuje zjištěné údaje s vedením školy,
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výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném
zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili.


Performs anonymous questionnaires (to determine, for example, if pupils seeking admission
to school present socially pathological phenomena, etc.) and relate the survey data with the
school management, school counselor, school prevention specialist, classroom teacher, while
strictly maintaining the anonymity of the individual.



Informuje zákonné zástupce na třídních schůzkách, či mimořádných písemných sdělením o
výsledcích anonymních anketních šetření a průzkumech.



Informs guardians during the class meetings about the results of survey.



Vede si důvěrné záznamy výhradně pro potřeby poradenské činnosti (v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění).



Keeps confidential records only for the consulting services (in accordance with the protection
of personal data law number 101/2000Sb. subsequently amended).

K provádění činností školního psychologa je potřebný souhlas zákonného zástupce žáka. Zákonní
zástupci sami rozhodnou, zda-li se žák těchto činností zúčastní. Jestliže se zákonní zástupci rozhodnou
souhlas s činností školního psychologa nepodepsat, nemá školní psycholog právo daným žákům výše
uvedené služby poskytovat.
The consent of guardians is required for the implementation of the school psychologist. Guardians
decide whether these activities will be provided to the student. If guardians decide not to sign the
consent of the school psychologist, school psychologist does not have rights to provide the above
services to the students.
Jméno žáka / Name: ………………………………………………………………
Třída / Class: …………………………………

Byl(a) jsem informován(a) o činnosti školního psychologa a souhlasím s působením tohoto odborníka
ve škole, kterou moje dcera/můj syn navštěvuje.
I was informed about the activities of the school psychologist and I agree with the work of the expert
in the school, which my daughter / my son attends.

…………………………………………….

…………………………………………..

Podpis zákonných zástupců / Signature of guardians:

Dne (Date): ………………………………….

