
 

Co je náplní mé práce: 

 

Koordinace preventivní práce a programů ve třídě. 

Skupinová a komunitní práce s třídními kolektivy. 

Sledování klimatu ve třídách, ankety, dotazníky. 

Konzultační a poradenská činnost pro žáky, rodiče/zákonné zástupce a pedagogy. 

Individuální psychologické poradenství žákům, rodičům/zákonným zástupcům a pedagogům. 

Krizová intervence pro žáky, rodiče/zákonné zástupce pedagogické pracovníky. 

Participace při zápisech do 1. ročníků základní školy. 

Spolupráce v rámci Školního poradenského pracoviště. 

Kdy se na mne můžete obrátit: 

 

Žáci: 

Máš potíže s ostatními dětmi, trápí tě vztahy se spolužáky nebo nevycházíš s dospělými. 

Zažíváš smutek nebo vztek a chceš si o tom s někým popovídat.  

Někdo se k tobě chová tak, jak by neměl. 

Máš potíže s učením nebo nevíš, jak se máš učit. 

Pořád máš špatné známky, přestože se snažíš. 

Čeká tě velké rozhodnutí a chceš se s někým poradit. 

Doma se děje něco, co tě trápí (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci…) 

Máš trápení, o kterém bys chtěl mluvit (strach, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, 

tréma…) 

Všiml sis, že se něco z výše uvedeného děje kamarádovi/kamarádce, spolužákovi/spolužačce. 

 

 

Rodiče, zákonní zástupci: 

Vašemu dítěti se nedaří ve škole. 

Máte podezření, že se Vašemu dítěti děje něco, co by se dít nemělo. 

Řešíte složitou rodinnou situaci či velkou změnu v rodině a chcete Vašemu dítěti pomoct, aby 

ji zvládlo. 

Vaše dítě se v poslední době začalo chovat nezvykle. 

Potřebujete podpořit či poradit v otázkách výchovy nebo s přístupem k Vašemu dítěti. 

Vaše dítě má jakékoliv psychické problémy (např. má z něčeho strach, stěžuje si na 

bolest/nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády…) 

Chcete se zkrátka jen o něčem poradit. 

 

Pedagogové: 

Potřebujete si jen tak popovídat, ventilovat. 

Potřebujete podpořit či poradit při řešení vztahových potíží žáků. 

Potřebujete pomoci při řešení aktuální krize žáka. 

Potřebujete zjistit aktuální klima třídy a realizovat následná opatření při práci se třídou. 

Potřebujete poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků. 

 


