
Školní psycholog v MŠ Pohádka v Plané n. Lužnicí 

Vážení pedagogové a rodiče, 

od září 2018 působím ve Vaší mateřské škole jako školní psycholožka. Na škole jsem přítomna každé 
pondělí.  

Psychologické služby jsou určené pedagogům i jiným pedagogickým a dalším pracovníkům 
mateřské školy, rodičům a zákonným zástupcům, dětem i třídním kolektivům. Psycholog pracuje 
s dětmi buď skupinově, nebo individuálně na základě potřeby dítěte samotného, či žádosti učitele, 
nebo rodičů. Spolupráce závisí na konkrétní zakázce formou jednorázového setkání, nebo má 
dlouhodobější charakter. Další možností jsou konzultace s pedagogickým personálem, nebo s rodiči 
bez přítomnosti dětí, poradensko-terapeutické rozhovory, přednášky apod. 

Pedagogové se mohou obrátit v těchto situacích: 
• poradenské konzultace a metodická spolupráce   
• spolupráce při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně 
nadaných 
• depistáže školní zralosti 
• vysvětlení projevů chování u dítěte a jeho prožívání  
• spolupráce při rozhovorech a konzultacích s rodiči, s asistenty pedagoga apod. 
• zajištění individuální diagnostiky  
• spolupráce při tvorbě IVP/PLPP 
• zprostředkování kontaktu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), 
zdravotnickými a dalšími zařízeními (např. klinický psycholog, APLA, logopedie ad.) 

Rodiče se mohou na psychologa obrátit: 
• když se u dítěte náhle změní chování nebo prožívání (např. je smutné, nešťastné) 
• když má dítě jakékoli psychické problémy a nevíte, co s tím (dítě má z něčeho strach, stěžuje 

si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé a straní se lidí) 
• když potřebujete konzultovat otázky vhodného výchovného vedení dítěte  
• když se v rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které mohou mít dopad na dítě 

(rozvod, narození sourozence aj.) 
• pokud rodiče trápí či zajímá cokoli dalšího, co souvisí s dítětem a jeho fungováním ve škole 

V jakých situacích se mohou obrátit žáčci? 
• když mají pocit, že se k nim ve škole někdo nechová, jak by měl 

• když je trápí něco osobního (strach z něčeho, nemoc, tréma ad.) 

• když se děje doma něco, co nemají komu říct (konflikty, osamocenost aj.) 

• když si jednoduše potřebují o čemkoliv popovídat 

• (vzhledem k věku dětí lze předpokládat, že iniciátory setkání budete právě vy – učitelé a 
rodiče) 

Kontaktovat mě můžete osobně v mateřské škole, telefonicky (tel. 604110464), nebo e-mailem 
(eva@simotova.com). 

V Plané n. Lužnicí 3.9.2018                                                                PhDr. Eva Šimotová 
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