
 
 

 

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvková organizace 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Školní psycholog na naší škole 
 

Pro žáky, rodiče a učitele pracuje na naší škole školní 
psycholog. Pomáhá tomu, aby se dítě do školy těšilo.  

 

Školním psychologem na naší škole je František Večeř 

Konzultační hodiny: 

Pátek 8-12 

702 672 679 

frantisek.vecer@seznam.cz 

—---------------------------------------------------------------------- 

Jak se zkontaktovat se školním psychologem? 

Jsem na škole v pátek. Nejlepší je napsat nebo zavolat na 

telefon 702 672 679. Stačí mi čas, v kolik v pátek přijdete. 

Pokud chcete napsat víc, využijte internet. 

frantisek.vecer@seznam.cz. Je to anonymní.  

 

Kde Vás najdu? 

Když přijdete do školy, stačí vystoupat na chodbu do patra, 

kde je ředitelna. Pak jděte doleva a na konec chodby.  
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Čím se školní psycholog zabývá? 

Školní psycholog je tu pro rodiče. Informace jsou důvěrné. Kromě kriminální činnosti o nich mlčí.  

Žáci se mohou obracet na školního psychologa, když mají problémy s učením, jsou neúspěšní, neví jak 

se učit, s pozorností, s chováním, necítí se ve třídě dobře, mají problémy  se spolužáky, s některým z 

učitelů, trápí je tréma, strach ze zkoušení, prožili traumatizující  zážitek (autonehoda, úmrtí v rodině, 

rozvod rodičů aj.), ocitnou se v krizové životní situaci. Jde mi psychiku dítěte, aby byly v lepší pohodě. 

Školní psycholog je k dispozici i rodičům - zkonzultuje otázky vhodného vedení dítěte s výchovnými 

potížemi, podporuje rodiče a pomáhá jim, pomáhá řešit školní přípravu, organizaci času. Konzultuje 

situaci doma. Věnuje se individuálně žákům, kteří vyžadují speciální péči ze zdravotních důvodů apod. 

Školní psycholog poskytuje konzultace také pedagogům. Pomáhá jim zlepšit atmosféru ve třídě, řešit 

výukové a výchovné problémy jednotlivých žáků, podílí se na vyhledávání nadaných žáků, poskytuje 

učitelům metodickou podporu, spolupracuje na prevenci negativních jevů jako např. šikana, záškoláctví, 

závislosti, rasismus aj., případně pomáhá řešit již vzniklé patologické jevy. 

 

Jak školní psycholog pracuje? 

Ke školnímu psychologovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního 

přání. Pracuje se třídou jako s kolektivem žáků i s jednotlivci. Na začátku školního roku rodiče dostávají 

k podpisu Generální písemný souhlas rodičů s činností školního psychologa na škole. 

K individuální systematické práci s dítětem, ke skupinové dlouhodobé práci nebo k psychodiagnostice 

je nutný Individuální písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Ptá se komu ubližují a kdo se cítí 

špatně. Nejde o to, co se nám nelíbí, ale co špatně prožívá dítě ve vztahu ke škole. U malých dětí je 

psychika vytvářena rodinným prostředím. Starším se začíná tvořit osobnost cca od páté třídy. Učitelé 

mohou vývoj dítěte ovlivnit láskou, ukazováním hranic a naučením nějakého základu učiva. Pro rodiče 

dávají učitelé dobré rady, protože mají zkušenosti, co může dítě dlouhodobě ovlivnit k lepšímu. Každý 

školní psycholog je pro rodiče důležitý také v tom, že mohou mluvit. Budu Vám ve škole naslouchat.  

 

 

 


