
Školní psycholožka:   Mgr. Jana Přibylová 

E-mail:    psycholog@gymcaslav.cz 

Telefon:    776 225 433 

Pracovna:    kabinet školního poradenského pracoviště, 2. patro  

Konzultační hodiny:  osobně dle předchozí domluvy, telefonicky kdykoliv dle potřeb 

Po, St 15:00 – 16:30 hod. 

- prosím o předchozí ohlášení osobní návštěvy  
(email, SMS, tel.) z důvodu zajištění podmínky důvěrnosti 
setkání 

 

Školní psycholožka pracuje dle Etického kodexu práce školního psychologa, sdělení jsou 
důvěrná. Osobní údaje jsou zpracovány podle zákona O ochraně osobních údajů (zákon  
č. 101/2000 Sb.), v platném znění. 

Činnost školního psychologa vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce 
č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízení, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb. 

Služby školního psychologa jsou bezplatné a jsou určeny pro studenty, pedagogy i rodiče. 

Na začátku školního roku podepisuje zákonný zástupce Generální souhlas s činností 
psychologa. Tento souhlas se používá především při programech primární prevence, kdy  
se s třídním kolektivem pracuje na podpoře pozitivních vztahů ve třídě. 

Dlouhodobé individuální práci se žákem předchází domluva zakázky s rodičem, kde jsou 
domluveny podrobnosti práce se žákem. Výjimku tvoří krizová intervence, nebo když vyhledá 
student psychologa sám. 

 Témata, se kterými se můžete obrátit na školního psychologa: 

Pro studenty: 

• Individuální konzultace – kariérové poradenství, výukové obtíže, problémy v mezilidských 
vztazích, v kolektivu, rodinná problematika apod. 

• Práce s třídními kolektivy – třídnické hodiny, preventivní besedy, diagnostika vztahů  
ve třídách, adaptační programy. 

• Krizová intervence – okamžité psychologické vedení v případě krizové situace. 

Pro pedagogy: 

• Metodická podpora při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami či žáků  
s aktuálními problémy ve vzdělávání. 

• Metodická podpora při vedení třídních kolektivů – v případě obtíží, či preventivně formou 
třídnických hodin, možnost diagnostiky vztahů ve třídě apod. 

• Individuální konzultace pro pedagogy dle aktuální potřeby. 



• Dle zájmu možnost řízeného setkávání skupiny pedagogů za účelem sdílení a hledání řešení 
aktuálních problémů s žákem či kolektivem formou bálintovských skupin. 

Pro rodiče: 

• Vzdělávací či osobní obtíže – zhoršení prospěchu, náhlá změna chování, výchovné obtíže, 
obtíže v kolektivu, vztahové a rodinné problémy. 

• Individuální konzultace dle aktuální potřeby. 
 


