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PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA 

2019/2020 

ZÁŘÍ, ŘÍJEN 

 Sbírání generálních souhlasů 

 Představení pozice školního psychologa v jednotlivých třídách 

 Plánování a účast na Adaptačním pobytu pro 6. ročník 

 Pomoc při adaptaci nových žáků – jednotlivci, první ročník 

 Přednášky a psychologické hry na „ Posílení a podporu kolektivu“ pro 1. ročník 

 Zahájení výuky předmětu speciálně pedagogické péče 

LISTOPAD 

 Mapování třídního klimatu na druhém stupni 

 Zaměření na žáky z problémových tříd 

 Konzultace s třídními učiteli o stávajících problémech 

PROSINEC 

 Mapování třídního klimatu na prvním stupni 

LEDEN 

 Přednášky a psychologické hry na téma „Sebepoznání“ pro 1. a 2. ročník 

 Přednášky na téma „Mentální anorexie“ pro 4. a 5. ročník 

ÚNOR 

 Přednášky a psychologické hry na téma „Dobré zvládání emocí“ pro 2. a 3. ročník 

 Práce s žáky se špatným prospěchem 

BŘEZEN, DUBEN 

 Mapování třídního klimatu na druhém stupni 

 Účast na zápisu do 1. tříd 

 Přednášky na téma „Konflikty a rizikové situace“ pro 6. a 7. ročník 

KVĚTEN 

 Přednášky na téma „Poruch přijmu potravy“ pro 9. ročník 

 Přednášky na téma „Duševního zdraví a duševních onemocnění“ pro 6. a 7. ročník 
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ČERVEN 

 Přednášky na téma „Krize a obtížné životní situace“ pro 8. a 9. ročník 

 

DALŠÍ AKTIVITY: 

 Účast na vybraných třídnických hodinách 

 Účast na poradách Školního poradenského pracoviště 

 Práce s třídními kolektivy a vytváření zdravého sociálního klimatu 

 Krizová intervence v akutních situacích 

 Individuální péče v rámci osobních vztahů žáků, selhávání školní výkonnosti 

 Pozorování ve třídách zaměřené na zjišťování vztahů mezi jednotlivými žáky  

 Spolupráce s dalšími zařízeními – PPP, SPC, OSPOD, atd. 

 Konzultace pro rodiče a zákonné zástupce 

 Konzultace s pedagogy a dalšími pedagogickými pracovníky 

 

 

Zpracoval: Mgr. Michal Noga, školní psycholog  


