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Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení 

a mateřská škola logopedická 

Schola Viva, o.p.s. 
Erbenova 16, 787 01 Šumperk, tel.: 583 214 153, tel./fax: 583 217 488, 

e-mail: viva@schola-viva.cz, http://www.schola-viva.cz 
Organizace je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 46 
 

 

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA 

2022/2023 

STÁLÉ ÚKOLY 

Žáci: 

• Individuální konzultace zaměřené na řešení emočních, vztahových, výchovných a rodinných 
obtíží. 

• Individuální poradenství žákům v případě výukových problémů. 
• Individuální terapeutická práce s vybranými žáky – „Práce v hliněném poli“. 
• Skupinové konzultace zaměřené na řešení aktuálních vztahových problémů mezi spolužáky. 
• Podpůrné skupiny. 
• Krizová intervence. 

Třídní kolektivy: 

• Mapování a diagnostika sociálního klimatu a vztahů. 
• Řešení vztahových problémů. 
• Preventivní práce se třídami – prevence rizikového chování, rozvoj sociálních dovedností dětí, 

podpora zdravého třídního klimatu, apod. 
• Intervenční práce se třídami v případě rizikového chování, vztahových a výchovných problémů. 
• Krizová intervence. 

Pedagogičtí pracovníci: 

• Konzultace, spolupráce s třídními učiteli, pedagogy, asistenty pedagoga: 
 při podpoře zdravého třídního klimatu, 
 v oblasti výukových obtíží u žáků, 
 při řešení emočních, vztahových, výchovných a rodinných problémů žáků. 

• Individuální poradenství, individuální konzultace. 
• Krizová intervence. 

Rodiče: 

• Individuální poradenství, individuální konzultace. 
• Krizová intervence.  

Spolupráce s výchovným poradcem a metodikem primární prevence, účast na schůzkách ŠPP. 

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), OSPOD a dalšími odborníky. 
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SPECIFICKÉ ÚKOLY 

• Vypracování plánu práce ŠP na školní rok 2021/2022. 
• Náslechy tříd - mapování, extrospekce třídního klimatu v souvislosti se zahájením školního 

roku. 
• Depistáž žáků ohrožených adaptačními obtížemi, emočními, vztahovými a rodinnými problémy 

či ohrožených školním neúspěchem. 
• Preventivní program „Druhý krok“ pro 1. stupeň – organizace kurzu, zavedení programu do 

výchovně vzdělávacího procesu, podpora pedagogů při práci se třídami. 
• Profesní orientace žáků devátých tříd – diagnostika, vyhodnocení, vypracování zpráv pro 

rodiče, individuální konzultace s žáky a zákonnými zástupci. 
• Uzavření a vyhodnocení školního roku. 

 

Zpracoval: Mgr. Daniel Rýznar - školní psycholog 
 
V Šumperku dne 1. 9. 2022  
 


