
Součástí obsahu generálního souhlasu podepisovaného zákonnými zástupci je také 

souhlas s činností školního psychologa při škole  

 

Tyto činnosti jsou jmenovitě: 

- Poskytnutí úvodní poradenské konzultace dítěti, které ho samo vyhledá. 

- Poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné 

situaci 

- Vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu dítěte ve spolupráci s rodiči 

žáků a pedagogy. 

- Práce s celými třídními kolektivy (na tématech jako jsou: diagnostika vztahů ve třídě, 

rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a 

sociálních dovedností).  

- Provádění opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole. 

 

Generální souhlas není v žádném případě souhlasem rodičů s opakovanou individuální 

intervencí s žákem či s individuální diagnostikou žáka. K tomu je potřebný individuální 

informovaný souhlas.  

V případě, že se rodič rozhodne neudělit generální informovaný souhlas, nebo nesouhlasí 

s činností školního psychologa uvedenou výše (a podá o tomto svém rozhodnutí písemné 

oznámení škole), nemá školní psycholog právo jejich dítěti výše uvedené služby poskytovat. 

Vaše dítě bude např. během řešení skupinových třídních problémů vyřazeno ze třídy do jiné 

místnosti a nebude se moci na aktivitách se školním psychologem podílet. V tomto případě 

bude tedy dítě vyčleněno z kolektivu a bude mít náhradní úkol zadaný učitelem. 

 

Pro jakou činnost školního psychologa není generální souhlas potřeba: 

- První kontakt se žákem (žák služby psychologa sám nebo na doporučení učitele 

vyhledá, řekne, co potřebuje a s psychologem se domluví, že při dlouhodobější práci 

budou informováni rodiče či zákonní zástupci - žák domů přinese k podpisu 

informovaný souhlas) 

- Krizová intervence (mimořádná a závažná situace ve škole, či v osobním životě 

žáka/žákyně) 

- Při podezření, že je žák/žákyně týrán/a, zneužíván/a 

- V případě ohrožení tělesného nebo duševního zdraví žáka (osob v jeho okolí) 

- Při preventivní činnosti – preventivní programy 

 

Dokumentace (údaje o žácích, výstupy z vyšetření, apod.) bude archivována u školního 

psychologa a současně chráněna v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

 

 



Dle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR má zákonný zástupce právo: 

 vzít souhlas s činností školního psychologa kdykoliv zpět písemným odvoláním souhlasu 

doručený statutárnímu orgánu této školy, školského zařízení, 

 požadovat po pracovnících školy informaci, jaké osobní údaje zpracovává, 

 požadovat po pracovnících školy vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

 vyžádat si ve škole přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

 požadovat po pracovnících školy výmaz těchto osobních údajů, 

 v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 

údajů obrátit se na školu nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 v případě, že se bude domnívat, že zpracování osobních údajů je v rozporu s tímto 

souhlasem, můžete žádat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních 

údajů. 

 

 


