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Plán práce školního psychologa – září 2018 - červenec 2019 
 

Školní psycholog zajišťuje průběžně konzultace s žáky, rodiči i učiteli, dle jejich 

individuálního zájmu a potřeb. Pomáhá též třídním učitelům při práci s třídním kolektivem. 

Žákům poskytuje v případě nutnosti okamžitou krizovou intervenci. Spolupracuje s PPP, SPC 

a jinými zařízeními při řešení problémů žáků školy. Spolupracuje s vedením školy. Průběžně 

se vzdělává v oblasti školní a pedagogické psychologie. 

 

 

Září 2018 

Účast na úvodním soustředění prvních ročníků 

Představení práce školního psychologa žákům ve třídách 

Účast na třídních schůzkách 

Schůzky s třídními učiteli ohledně potřeb v rámci jejich tříd 

Konzultace pro žáky 

Konzultace pro učitele 

Konzultace pro rodiče 

Porada s vedením školy 

Účast na průběžných pedagogických poradách 

Aktualizace informací o žácích se specifickými vzdělávacími potřebami ve spolupráci 

s výchovnou poradkyní 

Skupinová práce s žáky a třídními kolektivy (preventivní a intervenční charakter práce) 

Spolupráce s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence 

Průběžné vzdělávání dle potřeb školy 

 

Říjen 2018 

Konzultace pro žáky 

Konzultace pro učitele 

Konzultace pro rodiče 

Poradenství zaměřené na žáky s nižší školní úspěšností  

Poradenství zaměřené na žáky s SPU  

Účast na průběžných pedagogických poradách 

Porada s vedením školy 

Mapování sociálního klimatu a vztahů ve třídách na žádost TU a vedení školy 

Účast na veletrhu Gaudeamus 

Spolupráce s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence 

Průběžné vzdělávání dle potřeb školy 

 

Listopad 2018 

Konzultace pro žáky 

Konzultace pro učitele 

Konzultace pro rodiče 

Poradenství zaměřené na žáky s nižší školní úspěšností  

Účast na průběžných pedagogických poradách 

Účast na hodnoticí pedagogické radě 

Účast na třídních schůzkách 
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Porada s vedením školy 

Mapování sociálního klimatu a vztahů ve třídách na žádost TU a vedení školy 

Skupinová práce s žáky a třídními kolektivy (preventivní a intervenční charakter práce) 

Spolupráce s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence 

Průběžné vzdělávání dle potřeb školy 

 

Prosinec 2018 

Konzultace pro žáky 

Konzultace pro učitele 

Konzultace pro rodiče 

Poradenství zaměřené na žáky s nižší školní úspěšností  

Účast na průběžných pedagogických poradách 

Porada s vedením školy 

Skupinová práce s žáky a třídními kolektivy (preventivní a intervenční charakter práce) 

Spolupráce s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence 

Průběžné vzdělávání dle potřeb školy 

 

Leden 2019 

Konzultace pro žáky 

Konzultace pro učitele 

Konzultace pro rodiče 

Poradenství zaměřené na žáky s nižší školní úspěšností  

Individuální kariérové poradenství pro žáky 4. ročníků 

Účast na průběžných pedagogických poradách 

Účast na hodnoticí pedagogické radě 

Porada s vedením školy 

Skupinová práce s žáky a třídními kolektivy (preventivní a intervenční charakter práce) 

Spolupráce s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence 

Průběžné vzdělávání dle potřeb školy 

 

Únor 2019 

Konzultace pro žáky 

Konzultace pro učitele 

Konzultace pro rodiče 

Schůzky s třídními učiteli ohledně potřeb v rámci jejich tříd 

Poradenství zaměřené na žáky s nižší školní úspěšností  

Poradenství zaměřené na žáky s SPU  

Individuální kariérové poradenství pro žáky 4. ročníků 

Účast na průběžných pedagogických poradách 

Porada s vedením školy 

Mapování sociálního klimatu a vztahů ve třídách na žádost TU a vedení školy 

Spolupráce s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence 

Průběžné vzdělávání dle potřeb školy 

 

Březen 2019 

Konzultace pro žáky 

Konzultace pro učitele 

Konzultace pro rodiče 
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Poradenství zaměřené na žáky s nižší školní úspěšností  

Individuální kariérové poradenství pro žáky 4. ročníků 

Účast na průběžných pedagogických poradách 

Porada s vedením školy 

Mapování sociálního klimatu a vztahů ve třídách na žádost TU a vedení školy 

Skupinová práce s žáky a třídními kolektivy (preventivní a intervenční charakter práce) 

Spolupráce s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence 

Průběžné vzdělávání dle potřeb školy 

 

Duben 2019 

Konzultace pro žáky 

Konzultace pro učitele 

Konzultace pro rodiče 

Poradenství zaměřené na žáky s nižší školní úspěšností  

Účast na průběžných pedagogických poradách 

Účast na hodnoticí pedagogické radě 

Porada s vedením školy 

Skupinová práce s žáky a třídními kolektivy (preventivní a intervenční charakter práce) 

Dotazníkové šetření pro vycházející ročníky 

Spolupráce s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence 

Průběžné vzdělávání dle potřeb školy 

 

Květen 2019 

Konzultace pro žáky 

Konzultace pro učitele 

Konzultace pro rodiče 

Poradenství zaměřené na žáky s nižší školní úspěšností  

Účast na průběžných pedagogických poradách 

Účast na třídních schůzkách 

Porada s vedením školy 

Skupinová práce s žáky a třídními kolektivy (preventivní a intervenční charakter práce) 

Spolupráce s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence 

Průběžné vzdělávání dle potřeb školy 

 

Červen 2019 

Konzultace pro žáky 

Konzultace pro učitele 

Konzultace pro rodiče 

Poradenství zaměřené na žáky s nižší školní úspěšností  

Účast na průběžných pedagogických poradách 

Účast na hodnoticí pedagogické radě 

Porada s vedením školy 

Uzavření spolupráce v jednotlivých třídách 

Spolupráce s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence – evaluace spolupráce 

Průběžné vzdělávání dle potřeb školy 

 

Červenec 2019 

Porada s vedením školy – evaluace spolupráce v průběhu školního roku 
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Evaluace školního roku, zpracování závěrečné zprávy o činnosti školního psychologa 

Uzavření dokumentace 

 

 

V Jihlavě dne 31. srpna 2018 

 

Vypracovala: Mgr. Kateřina Hovorková, školní psycholožka              


