
Školní psycholog 

Ve školním roce 2021/2022 působí na naší základní škole nový školní psycholog. Školní psycholog je 

nezávislý poradenský pracovník školy, řídí se Etickým kodexem psychologa a je vázán mlčenlivostí. Se 

všemi citlivými údaji je zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve 

znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. 

 

Co školní psycholog dělá, s čím může pomoci? 

Školní psycholog je poradenským pracovníkem školy. Vstupuje do celých tříd a provází děti 

tematickými skupinovými aktivitami směřujícími k jejich osobnostně-sociálnímu rozvoji, provádí 

depistáže zaměřené k vyhledání dětí nadaných nebo naopak ohrožených školním neúspěchem. 

Provádí diagnostiku klimatu školních tříd, navrhuje a provádí preventivní aktivity a programy. Úzce 

spolupracuje s dalšími pracovníky ŠPP (výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální 

pedagožky). Součástí jeho činnosti je také práce s pedagogy. Poskytuje jim poradenské služby 

zejména v pracovních, ale i osobních záležitostech. Spolu s nimi se podílí na přípravě specifických 

programů pro jednotlivé třídy nebo žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pracuje rovněž po 

dohodě s rodiči individuálně s jednotlivými dětmi dle potřeby. 

Školní psycholog se zabývá všemi záležitostmi souvisejícími s výchovou a vzděláváním. Mohou se na 

něj tedy obracet i samotní rodiče, pokud řeší těžkosti spojené s výchovou nebo školním vzděláváním 

svých dětí. Může se jednat např. o tyto situace a těžkosti:  

• když máte pocit, že to ve škole nejde tak, jak by mělo 

• když se v rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které mohou mít dopad na psychiku 

dítěte (rozvod, stěhování, nový sourozenec, nemoc v rodině ad.) 

• když má dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, je neobvykle zamlklé, apod.) 

nebo dítě nápadně a znepokojivě změnilo své chování  

• pokud se něco nedaří ve výchově dítěte nebo se prostě potřebujete o čemkoliv poradit 

Školního psychologa je možné využít také k prvnímu kontaktu psychologické služby, protože 

spolupracuje s řadou institucí, na které může odkázat, pokud daná problematika nespadá do jeho 

kompetencí. 

Jak probíhá celá spolupráce? 

Poskytované poradenské služby jsou dány odbornými metodami, jejichž rozsah psycholog volí tak, 

aby se vztahovaly k účelu návštěvy a přitom nezpůsobily újmu. 

K individuální systematické práci s dítětem nebo k psychodiagnostice je nutný Individuální 

informovaný souhlas rodičů. Tento souhlas rodiče podepisují až v případě, že vznikne potřeba 

systematické práce s dítětem, a to na základě doporučení učitele, na žádost rodičů nebo žádost 

samotného dítěte (zákonný zástupce je však o této skutečnosti neprodleně informován a je žádán  

o souhlas s další spoluprací). Další kroky se odvíjí od konkrétní zakázky, která může mít podobu 

jednorázové konzultace nebo naopak dlouhodobější charakter poskytování podpory, podle 



individuální dohody s psychologem. Obsah konzultací je zcela důvěrný, psycholog je vázán 

mlčenlivostí. 

Zjištění psychologa o dítěti, která jsou výsledkem odborných činností podléhajících individuálnímu 

souhlasu rodičů, jsou sdělována výhradně rodičům dítěte. K poskytnutí ústní či písemné zprávy  

o dítěti vyučujícím (např. třídním učitelkám, apod.) musí mít školní psycholog zvláštní souhlas 

rodičů/zákonných zástupců. Psycholog však může formulovat doporučení pedagogům, jak s dítětem 

ve třídě pracovat, pokud je v zájmu dítěte tyto podmínky přizpůsobit.  Veškerá dokumentace školního 

psychologa je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze rodiče. 

Kdo je naše školní psycholožka? 

Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová vystudovala jednooborovou psychologii a sociální práci na Fakultě 

sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik 

Integrace v psychoterapii a každoročně si vybírá další vhodná školení z kratších akreditovaných 

vzdělávacích programů a workshopů (např. Terapeutický a diagnostický potenciál hry, Sandplaying – 

terapie pomocí hry v pískovišti, Krizová intervence, Výchovné přístupy k dětem a mladistvým 

s rizikovým chováním, Minimalizace šikany, ad.), účastnila se pasivně, ale i aktivně s vlastními 

příspěvky řady konferencí (Sympozium klinické psychologie, Konference KBT, Diagnostika a 

intervenční postupy ve školní psychologii, ad.). Je autorkou několika odborných článků. Čerpá 

z různorodých pracovních zkušeností – působila jako asistent pedagoga na ZŠ, sociální pracovník ve 

Sdružení pěstounských rodin, psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně, výzkumný pracovník 

(Dlouhodobá studie rodičovství a dětství), akademický pracovník na VŠ a poradce-terapeut 

v Poradenském centru, někteří rodiče ji mohou znát z MŠ Rajhrad, kde působí rovněž jako školní 

psycholog.  

Je matkou malého syna, ráda tancuje, cvičí jógu a miluje práci s dětmi. Největší odměnou, kterou zná, 

je dětská radost. 

Neváhejte se na ni obrátit, jejím přáním je být Vám k užitku a těší se na spolupráci. Pokud by Vaše 

zakázka nebyla v kompetenci školního psychologa, pomůže vymyslet další řešení či odkáže na další 

odborníky.  

E-mail: zlamalova@zsrajhrad.cz 

Telefon: 547 230 028, klapka 6 

Konzultační hodiny: pondělí, úterý, pátek – konkrétní čas je vždy nutné domluvit e-mailem předem 

Pracovna: přízemí hlavní budovy, místnost 21, vedle velké tělocvičny 
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