
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plán práce školního psychologa ve školním 
roce 2022/2023 
 
 

Specifika práce školního psychologa v průběhu celého školního roku:  
 
Pro žáky: 
Individuální péče o žáky 

Konzultace osobních, výchovných i studijních obtíží - v případě, že si dítě neví rady s 
nějakou situací ve škole, doma či mezi vrstevníky, je možné, aby mě dle potřeby 
(jednorázově, případně i opakovaně) navštívilo ke konzultaci a společně se pak budeme 
pokoušet tuto situaci rozklíčovat a najít co nejschůdnější východisko.  

V případě zájmu zákonných zástupců pak mohu žáka převzít do dlouhodobější péče, 
přičemž zákonní zástupci budou průběžně informování o aktuálním stavu a vývoji daného 
problému, který dítě řeší. 

Individuální péče v rámci přípravy ve škole - formou podpory přímo v hodině, 
popřípadě v pracovně školního psychologa - procvičování problematického učiva, 
opakování, hry zaměřené na procvičování pozornosti a schopnosti koncentrace.  

Krizová intervence - V případě výskytu jakékoli krizové situace, která nesnese odklad a 
je třeba ji co nejrychleji řešit, pak mají žáci možnost vyžádat si mě kdykoli během 
konzultačních hodin, případně mě kontaktovat na emailu, pokud nejsem v danou chvíli 
přítomna ve škole. Tuto možnost mají samozřejmě i rodiče a zákonní zástupci.  

Zjišťování příčin školní neúspěšnosti, depistáž a intervence u žáků s SPU  –konzultace s 
třídními učiteli, výchovným poradcem a metodikem prevence, s PPP a SPC, individuální 
práce s žáky a rodiči. Náslechy ve třídě. 

Práce s třídními kolektivy  
Pomoc při adaptaci na nový třídní kolektiv - týká se především 1. a 6. třídy, ale též 

pomoc při začleňování se nových žáků do již fungujících třídních kolektivů.  
Podpora vzniku a rozvoje vazeb mezi spolužáky, zlepšování interpersonálních vztahů ve 

třídě - formou psychoher s tématikou spolupráce, hodnotového systému či společné 
tvůrčí činnosti.  

Besedy, přednášky, psychologické a interaktivní hry.  
 
Pro učitele  

Konzultace pro učitele - v rámci problematiky třídních kolektivů či jednotlivých žáků, 
tak i ohledně osobních problémů a témat pedagogů 

Účast na třídnických hodinách (dle zájmu), případně jejich samostatné vedení 
Účastna výchovných komisích, účastna vybraných školních akcích, školeních a 
besedách 
Pomoc ve třídách  

 



Individuální konzultace pro rodiče a zákonné zástupce 
- konzultace emočních, výchovných a studijních problémů žáků 
 
Dokumentace případů a její zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů; 

administrativa. 
Účast na pracovních poradách školy. 
Spolupráce s dalšími odborníky v péči o žáka –výchovný poradce, metodik prevence, PPP, 

SPC, pedopsychiatr, pediatr, OSPOD, atd 
 

1. čtvrtletí 
- konzultace s třídními učiteli a asistenty pedagoga - v rámci problematiky třídních 

kolektivů či jednotlivých žáků 
- navázání kontaktu s rodiči, kteří sami nebo jejichž děti využívali služeb školného 

psychologa v minulém roce  
- účast na třídních schůzkách na začátku roku s cílem představit se rodičům žáků 1.,2. A 

6. tříd. 
- plánování a provedení programu adaptačního kurzu ve vybraných třídách ve 

spolupráci s metodikem prevence a výchovným poradcem 
- zapojení se do Skupiny kooperativního učení na zaměřené na rozvoj kompetencí 

pedagogů v oblasti kooperativního učení  
- depistáž žáků ohrožených SPU – případná intervence  
- návštěva všech tříd s integrovanými žáky – prostor pro zhodnocení jejich adaptace a 

účinnosti nastavených podpůrných opatření dle konzultace s učiteli/asistenty 
- zhodnocení adaptace žáků 1. tříd včetně případné intervence se zaměřením na: 

adaptaci ve škole, grafomotorickou zdatnost, začlenění do kolektivu, pozornost, 
kognitivní funkce atd. Případná pomoc a náprava v součinnosti s třídní učitelkou, 
eventuálně doporučení spolupráce s PPP. 

- mapování třídního klimatu ve spolupráci s metodikem prevence - v rámci každé třídy 
přítomnost školného psychologa v několika vybraných hodinách (dle domluvy s 
třídním učitelem) mapování vztahů mezi žáky, mezi pedagogem a žáky, přístupu 
pedagogů k dané třídě, podpořeno sociometrickým šetřením, zhodnocení adaptace 
nových žáků a případná intervence, práce s třídními kolektivy, stmelovací program 
pro třídy s novými žáky  

 
 

2. čtvrtletí 
- práce s třídními kolektivy 
- individuální práce se žáky  
- depistáž žáků ohrožených SPU – případná intervence (ve spolupráci s třídní učitelkou, 

v případě neúspěchu spolupráce s PPP) 
- spolupráce s třídními učiteli – pololetní klasifikace  - vytipování žáků ohrožených 

školním selháváním včetně případné intervence 
 



3. čtvrtletí 
- participace na provádění zápisu do 1. ročníků základní školy 
- sociometrie tříd, které vyžadovaly v průběhu roku intervenční zásah na základě 

výsledků minulého šetření 
- práce s třídními kolektivy 

 

4. čtvrtletí 
- uzavírání spolupráce v jednotlivých třídách 
- vyhodnocení provedených intervencí v rámci kolektivů tříd 
- vyhodnocení individuální práce se žáky 
- vyhodnocení intervence u žáků ohrožených SPU 
- celková evaluace činnosti školního psychologa ve spolupráci s vedením školy 
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