
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG 
 

Dobrý den, jmenuji se Aneta Vacková a od letošního školního roku budu na Vaší 
škole školním psychologem. Ráda pracuji s dětmi a věřím, že tato práce má smysl.  

Náplní práce školního psychologa je poskytovat psychologické poradenské služby 
žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům v oblastech výchovy, vzdělávání 
a osobnostního rozvoje. Jedná se jak o individuální, tak skupinové psychologické 
činnosti. 

Mým úkolem je: 

• Pomoc žákům při řešení výukových, výchovných a osobních problémech, při 

problémech s šikanou  

• Pomoc rodičům při řešení výukových, výchovných a osobnostních problémech 

dětí  

• Pomoc žákům i rodičům při volbě dalšího vzdělávání dítěte  

• Pomoc učitelům při řešení výukových a výchovných problémů žáků 

• Poskytovat poradenskou i terapeutickou činnost zaměřenou na osobnostní 

rozvoj žáků  

• Poskytovat rychlou intervenční pomoc při řešení aktuálních krizových situací  

• Pomáhat s adaptací žáků 1. třídy  

Kdy se na mě můžete obrátit? 

Žáci: 

• Když Vás něco trápí 

• Když máte potíže s ostatními dětmi a trápí Vás vztahy se spolužáky  

• Když máte potíže s učiteli, rodiči 

• Když máte potíže při učení  

• Když si nevíte rady s domácí přípravou na vyučování a nevíte, jakým 

způsobem se učit  

• Když máte problémy s chováním nebo dodržováním školního řádu  

• Když potřebujete poradit s výběrem dalšího studia  

• Když se potřebujete dozvědět něco sami o sobě, nebo si potřebujete jenom 

popovídat  

Rodiče a zákonní zástupci: 

• Když potřebujete poradit s domácí přípravou Vašeho dítěte na vyučování 

a s výběrem jeho optimálního učebního stylu  

• Když u Vašeho dítěte došlo k náhlé změně ve výkonnosti, chování 

nebo prožívání  



• Když potřebujete poradit a pomoci při řešení výchovných nebo osobnostních 

problémů Vašeho dítěte  

• Když potřebujete pomoci při řešení rodinných problémů  

• Když potřebujete pomoci při řešení obtíží Vašeho dítěte se spolužáky, jinými 

dětmi nebo dospělými  

Pedagogové: 

• Když potřebujete poradit s řešením výukových, výchovných nebo vztahových 

potíží žáků  

• Když potřebujete pomoci při řešení aktuální krize žáka  

• Když potřebujete zjistit aktuální klima třídy a realizovat následná opatření 

při práci se třídou  

• Když potřebujete pomoci při řešení potíží dětí ve spolupráci s rodiči 

a zákonnými zástupci  

• Když potřebujete pomoc a podporu při řešení Vaší obtížné životní situaci ať již 

v práci nebo v osobním životě 

 

Služby pro žáky školy i rodiče jsou bezplatné. 

Konzultace jsou důvěrné, jsem vázaná mlčenlivostí a Etickým kodexem práce 
školních psychologů. 

 

Můžete mě kontaktovat: 

e-mail: aneta.vackova@gmail.com  

osobně v konzultačních hodinách vždy ve středu v době od 13:30 – 15:30  

případně po individuální dohodě i v jiném čase. 

 

V případě Vašeho zájmu se budu těšit na společné setkání. 

 

Bc. Aneta Vacková 

Školní psycholog 


