
Příloha č. 5

Přehled činnosti školní psycholožky na ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

ve školním roce 2007/2008 (pracovní úvazek 0,5 , tj.20 hodin v týdnu )

3. Obsah jednotlivých kategorií činností

Diagnostika (přímá i nepřímá činnost)
Depistáž specifických vývojových poruch učení , screeningy, dotazníky a následné
vyhodnocování (u dětí s nerovnoměrným vývojem , u žáků s výukovými a výchovnými
problémy ), kariérové poradenství u vycházejících žáků , zjišťování sociálního klimatu
ve třídě . Spolupráce při zápisu do 1.ročníku základního vzdělávání (vytypování dětí
pro OŠD , doporučení rodičům , jak mají postupovat při vyřizování OŠD ).
Vypracování podkladů pro školní poradenská zařízení (SPC Husovická 14 , Brno, PPP
Čechyňská 19 , Brno ).

Konzultační, poradenské a intervenční práce(přímá i nepřímá činnost )
Pomoc TU při sestavování IVP u skupinově i individuálně integrovaných žáků,
kariérové poradenství , individuální konzultace se žáky, rodiči i pedagogy, s vedením
školy. Nápravné činnosti (edukace) u neprospívajících žáků, u žáků, kteří jsou
ohroženi možným výukovým selháváním . Pomoc při řešení multikulturní
problematiky ve školním prostředí ( rozhovory s asistenty pedagoga, návštěvy
v rodinách , účast na výchovných komisích nebo na jednáních ředitelů škol
s multikulturním zaměřením, která pořádá OŠ KrÚ JMK ) .

Metodická práce a vzdělávací činnost (přímá i nepřímá činnost )
Účast na pedagogických a pracovních poradách školy, krátké vstupy k aktuálním
tématům.
Koordinace další odborné péče o žáka v rámci školy ( VP,ŠMP, spec.pedagog, TU ,
rodiče).
Koordinace činnosti mimo školu , spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
(PPP , SPC ), zdravotnickými a dalšími zařízeními (SVP, OSPOD, MMB,KrÚ, krizové
centrum, policie ČR , praktičtí i odborní lékaři).
Metodická pomoc třídním učitelům, dalším pedagogickým pracovníkům i rodičům (
materiály pro domácí práci s dětmi ) .

Dokumentace , administrativa (nepřímá činnost )
Dokumentace případů, její zajištění v souladu s platnými předpisy.
Administrativa , příprava materiálů , vedení měsíčních výkazů činnosti , aj.
Příprava aktivit ŠP (plán činnosti, výroční zpráva , podklady pro vedení školy nebo na
požádání MMB, OŠ KrÚ JMK ).

Další vzdělávání ŠP( nepřímá činnost )
Studium odborné literatury, seznamování se s novou legislativou, s používáním
nových diagnostických nástrojů, účast na jednáních odborné asociace a na akcích
pořádaných  PPP  Brno  a  IPPP  ČR(mimo  povinné  semináře  v  rámci  VIP-Kariéra),
účast na jednáních KrÚ JMK – zaměření na problematiku vzdělávání národnostních
menšin na školách JM kraje.

Vypracovala : PhDr.Marie Bělíková , školní psycholožka
                                                                                                                  V Brně dne 25.6.2008
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