
Školní psycholog 

Školní psycholog poskytuje komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. O 

poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Vykonává činnosti 

poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační. Při práci se psycholog řídí etickými normami 

své profese a je nezávislým odborníkem. Veškeré informace, které školní psycholog při své práci získá, jsou 

vázány profesním tajemstvím. Rodiče udělují souhlas s činností školního psychologa dle zákona č. 101/2000 Sb. 

O ochraně osobních údajů. Služby školního psychologa jsou pro žáky, jejich rodiče a pedagogy školy zdarma. 

 

Mgr. David Macek 

Kontakty: 

 

Pracovna ŠPP č. 20, 21 (přízemí, blízko tělocvičny) 

Email:   macek@zsrajhrad.cz 

Telefon:   547 230 028 (klapka č. 6) 

 

Konzultační hodiny: 

Pro žáky a učitele: 

Každé úterý a čtvrtek  

(nejlépe po předchozí domluvě) 

Pro rodiče: 

Út: 07:00-17:00 

Čt: 07:00-17:00 

Jiný čas dle domluvy 

(osobní setkání je vhodné dopředu dohodnout telefonicky nebo e-mailem) 

 

Školní psycholog provádí: 

 Poradenství pro žáky při osobních, rodinných a školních problémech 

 Poradenství pro rodiče – výukové a výchovné problémy žáků 

 Prevence školní neúspěšnosti žáků 

 Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně nadaných žáků 

 Spolupráce na vytváření podmínek pro žáky individuálně integrované 

 Poradenství pro žáky i zákonné zástupce v oblasti profesní orientace 

 Skupinová práce se třídami 

 Mapování a práce se vztahy ve třídě 

 Krizová intervence 

 Spolupráce s dalšími institucemi, zprostředkování kontaktu na další odborníky včetně 

pedagogicko-psychologické poradny 

mailto:macek@zsrajhrad.cz


Kdy se na mne můžete obracet: 

Žáci: 

 když máš problém se spolužáky nebo učiteli 

 když se cítíš sám, nepochopený, je ti smutno, něco tě trápí 

 když máš problémy doma s rodiči 

 když ti nejde učení tak, jako bys chtěl 

 když nerozumíš výuce nebo máš špatné známky 

 když se děje doma něco, co nemáš komu říct 

 když tě trápí něco osobního 

 když máš z něčeho strach 

 když nevíš, na jakou školu jít, kam směřovat 

 když si potřebuješ o čemkoli popovídat 

 

Rodiče: 

 pokud máte pocit, že to vašemu dítěti ve škole nejde tak, jak by mělo 

 potřebujete-li poradit s výchovou, přístupem k vašemu dítěti 

 když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí 

 když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo 

 když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na 

psychiku Vašeho dítěte 

 když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, 

nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.) 

 když se chcete zkrátka jen v něčem poradit 

 


