
Něco bližšího o nás, školních psycholožkách 

 

Mgr. Pavla Dvořáková 

Je posilou našeho ŠPP od září 2022. 

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU v Brně, má za sebou výcvik v Kompletní krizové 
intervenci, kurz Kreativního koučování dětí a několik dalších seminářů.  Aktuálně je frekventantkou 
psychoterapeutického výcviku v terapii zaměřené na řešení v Olomouci.   

Má pracovní zkušenosti s dětmi s LMP, PAS a ADHD.  Kromě práce ve škole poskytuje také online 
poradenství.  

Ve volném čase ráda čte, chodí na procházky, vaří a peče sladké dobroty. 

Ve škole ji najdete v úterý od 12:00 do 16:00, ve středu od 8:00 do 16:00 a čtvrtek od 8:00 do 16:00;  
e-mail: dvorakova@zsrajhrad.cz .  

 

Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová 

Součástí ŠPP je od září 2021. Někteří rodiče ji mohou znát i z MŠ, kde rovněž působí na pozici školního 
psychologa.  

Mgr. Lucie Zlámalová vystudovala psychologii a sociální práci na Fakultě sociálních studií MU v Brně. 
Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik Integrace v psychoterapii a řadu 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 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. Má vlastní psychoterapeutickou praxi.  

Je matkou malého syna, ráda tancuje, cvičí jógu a miluje práci s dětmi.  

Ve škole ji najdete v pondělí od 8:30 do 16:00, v úterý od 9:00 do 16:00 a v pátek od 8:30 do 15:00;  
e-mail: zlamalova@zsrajhrad.cz .  

 

Pracovna školních psychologů se nachází v přízemí budovy Havlíčkova, od vchodu chodbou půjdete 
napravo dozadu. Rodiče prosíme, aby se na konzultaci předem dohodli (přes EduPage, nebo 
emailem), neboť většinu času se věnujeme dětem. Děkujeme za pochopení. 
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