Plán práce školního psychologa ve školním roce 2020/2021
V průběhu celého školního roku:

-

Pro žáky:
konzultace osobních, výchovných i studijních obtíží
depistáž a intervence u žáků ohrožených školním selháváním
depistáž a intervence u žáků s SPU případně mimořádným nadáním
náslechy ve třídách, sledování vývoje vztahů žáků v rámci kolektivu
kroužek rozvoje dovedností pro žáky ohrožené školním selháváním (1. – 3. třída,
samostatně dle ročníku)
konzultace s Davidem Martynkem – každé pondělí 14:00 – 15:00 (práce dle
doporučení SPC)
správa instagramového profilu - vkládání příspěvků každý pátek

-

Pro učitele:
účast na třídnických hodinách (dle zájmu), případně jejich samostatné vedení
pomoc při řešení možných výchovných a studijních problémů s dětmi
účast na výchovných komisích
pomoc ve třídách

-

Pro rodiče:
konzultace emočních, výchovných a studijních problémů žáků

-

Září:
-

-

převzetí pracovny, vybavení a materiálů, které jsou potřebné pro práci školního
psychologa
seznámení se s průběhem a výstupy práce předchozího psychologa
navázání kontaktu s psycholožkou z SPC - případná konzultace metodického postupu
u vybraných integrovaných žáků
schůzka se školním metodikem prevence, výchovným poradcem – dohoda o podobě
spolupráce a klíčových kompetencích vyplývajících z jednotlivých pracovních pozic.
Další konzultace v průběhu celého školního roku dle potřeby
představení se ve všech třídách - krátké úvodní setkání s dětmi ve 3. – 9. třídě s cílem
navázat kontakt a informace o práci psychologa na ZŠ.
účast na třídních schůzkách v 1. třídě
stmelovací program pro třídy s novými žáky na základě pozorování interakcí dětí o
přestávce a ve vybraných hodinách
příprava programu a účast na adaptačním kurzu pro žáky 6. tříd
návštěva všech tříd s integrovanými žáky – prostor pro zhodnocení jejich adaptace a
účinnosti nastavených podpůrných opatření dle konzultace s učiteli/asistenty
vytvoření podkladů pro „psychologickou sekci“ na internetových stránkách školy

Říjen:
-

-

-

zhodnocení adaptace žáků 1. tříd včetně případné intervence se zaměřením na:
adaptaci ve škole, grafomotorickou zdatnost, začlenění do kolektivu, pozornost,
kognitivní funkce atd. Případná pomoc a náprava v součinnosti s třídní učitelkou,
eventuálně doporučení spolupráce s PPP.
depistáž žáků ohrožených SPU – případná intervence (ve spolupráci s třídní učitelkou,
v případě neúspěchu spolupráce s PPP)
zhodnocení adaptace nových žáků a případná intervence v 6. třídách a ve třídách
s novými žáky
navázání kontaktu s rodiči, kteří využívali služeb školného psychologa v minulém roce
navázání kontaktu s rodiči, jejichž děti využívaly služeb školního psychologa
v minulém roce
příprava workshopu pro rodiče žáků prvních tříd. Cílem je navázat kontakt s rodiči a
nabídnout jim spolupráci při řešení případných vzdělávacích, emočních a osobních
problémů, které souvisejí se školním prospíváním dětí.
sociometrie tříd – příprava

Listopad:
- sociometrie tříd
- zhodnocení výsledků sociometrického šetření včetně případné intervence ve
vybraných třídách
- práce s třídními kolektivy
- depistáž žáků ohrožených SPU – případná intervence (ve spolupráci s třídní učitelkou,
v případě neúspěchu spolupráce s PPP)
- spolupráce na přípravě dne otevřených dveří
Prosinec:
- práce s třídními kolektivy
- depistáž žáků ohrožených SPU – případná intervence (ve spolupráci s třídní učitelkou,
v případě neúspěchu spolupráce s PPP)
- individuální práce se žáky ohroženými SPU
Leden + Únor:
- spolupráce s třídními učiteli – pololetní klasifikace - vytipování žáků ohrožených
školním selháváním včetně případné intervence
- práce s třídními kolektivy
Březen:
- příprava zápisu do první třídy
- práce s třídními kolektivy
Duben:
- sociometrie tříd, které vyžadovaly v průběhu roku intervenční zásah na základě
výsledků minulého šetření
- účast na zápisu dětí do první třídy
- aktualizace a doplnění informací na internetových stránkách školy

Květen + červen:
- uzavírání spolupráce v jednotlivých třídách
- vyhodnocení provedených intervencí v rámci kolektivů tříd
- vyhodnocení individuální práce se žáky
- vyhodnocení intervence u žáků ohrožených SPU
- celková evaluace činnosti školního psychologa ve spolupráci s vedením školy

