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školský psychológ 

 

✓ individuálna ale aj skupinová práca so žiakmi 

✓ pomoc pri riešení ťažkostí v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami dieťa-rodič-učiteľ 

✓ podpora pozitívnych vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi a medzi žiakmi navzájom 

✓ vedenie žiakov k vzájomnej spolupráci, pomoci a akceptácii 

 

Náplň práce školského psychológa: 

Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho 

a skupinového poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k žiakom s osobitným zreteľom na proces 

výchovy a vzdelávania v školských zariadeniach. Tiež vykonáva aj odborné činnosti psychologického 

poradenstva v oblasti rodinných a sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie 

zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom školy. Pripravuje aj podklady pre iných odborných 

zamestnancov poradenských i zdravotníckych zariadení. 

Hlavné činnosti: 

Diagnostická – poznávanie osobnostných vlastnosti, schopnosti i osobnosti žiaka, identifikácia symptómov emočných porúch, 

porúch  učenia i správania. Spoločne s pedagógmi a inými odborníkmi sa spolupodieľa na ich zmiernení. 

Poradenská – poskytovanie konzultácií a poradenstva žiakom, rodičom i pedagógom. Pomoc pri integrácii žiakov so špeciálno-

výchovno vzdelávacími potrebami do normálneho výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle plnej akceptácie. 

Intervenčná – vytváranie podmienok pre uskutočňovanie pozitívnych zmien v osobnosti žiaka vo vzťahu k rodičom, učiteľom 

a spolužiakom, ako aj ku vzdelávaniu, v spolupráci s pedagógmi. Napomáhanie riešenia situácií či vzťahu medzi učiteľmi, 

rodičmi a žiakmi. 

Preventívna - pozorovanie žiakov v triedach za účelom včasného odhalenia problémov v rôznom spektre ťažkosti, 

problémových vzťahov. Vytváranie a realizácia špeciálnych preventívnych skupinových programov napomáhajúcim zdravému 

rozvoju osobnosti dieťaťa. 

Školský psychológ pôsobí na pôde školy, pozná jej atmosféru. Úzko spolupracuje s členmi pedagogického 

zboru. Vo svojej činnosti sa zameriava na plnenie tzv. podporných služieb školy so zreteľom na individuálne 

potreby žiakov. Jeho služby môžu, v prípade potreby, využiť žiaci, rodičia aj učitelia. 

 

Objednávanie na konzultácie: osobne alebo mailom: artemiou@gympaba.sk, prípadne 

prostredníctvom triedneho učiteľa 

Konzultačné hodiny: 
Pondelok – piatok: podľa dohody 
 

Práca psychológa podlieha etickému kódexu školského psychológa. 

Krízové intervencie psychológa v školskom prostredí nepodliehajú, podľa zákonov, vopred podpísaným súhlasom zákonných 

zástupcov. 

 

Teším sa na spoluprácu! 😊  
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