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Informace o činnosti školní psycholožky  
na Mateřské škole Třebíč 

Vážení rodiče, 

obracím se na Vás s informacemi ohledně své činnosti na Mateřské škole, kterou navštěvují 
Vaše děti. Jmenuji se Martina Kolářová a působím ve škole jako školní psycholožka. 

Školní psycholog poskytuje komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky 
č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb 
ve školách a školských poradenských zařízeních. Vykonává činnosti poradenské, konzultační, 
diagnostické, metodické a informační, které nejsou přímou součástí vzdělávací činnosti školy.  

Školní psycholog:  
− poskytuje poradenské konzultace pro rodiče a psychologickou pomoc žákům při výchovně 

vzdělávacích problémech a dalších psychických potížích 
− provádí individuální diagnostiku dítěte 
− poskytuje krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci 
− spolupracuje s pedagogy při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

mimořádně nadaných (včetně depistáže školní zralosti) 
− poskytuje poradenské konzultace a metodickou spolupráci pedagogům   
− spolupracuje při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu 
− provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole a prevenci sociálně patologických jevů 
− spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, 

speciálně pedagogické centrum), zdravotnickými a dalšími zařízeními. 
 
Obracet se na mě můžete i Vy v případě, že byste uvítali konzultaci například v těchto situacích: 
− když se u Vašeho dítěte náhle změní chování nebo prožívání (např. je smutné, nešťastné) 
− když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (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 vedení dítěte – výchovné problémy, způsoby 

správné přípravy na základní školu, aj. 
− když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které mohou mít dopad 

na Vaše dítě (rozvod, stěhování, úmrtí v rodině aj.) 
− nebo pokud Vás trápí či zajímá cokoli dalšího, co souvisí s Vaším dítětem a jeho fungováním 

ve škole. 

Při své činnosti dodržuji Etický kodex školních psychologů i zákonné normy. Konzultace s rodiči 
i dětmi jsou poskytovány pro Vás bezplatně, v prostorách MŠ bez účasti dalších osob. 

V případě dotazů či zájmu o konzultaci se na mě neváhejte obrátit na emailové adrese:  
kolarovamartina91@gmail.com 

Věřím, že mé působení na škole bude pro Vás i Vaše děti přínosem.   

          Mgr. Martina Kolářová 

 


