
BESEDA SE ŠKOLNÍM PSYCHOLOGEM ZŠ Tomáše kardinála Tomáška 
Studénka

605496881



KDO JSEM?

�Mgr. Kristýna Jurošková

VZDĚLÁNÍ:

�Kurz Krizové intervence 

�Kurz Vztahové psychoterapie dětí a adolescentů

�Kurz Kresba lidské postavy
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POTŘEBUJE ŠKOLA PSYCHOLOGA?

Ano! ☺
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POTŘEBUJE ŠKOLA PSYCHOLOGA?

�Přetížené poradny

�Jiný pohled na školu

�Děti přijdou s problémy, se kterými by za učitelem nešly

�Škola = život dítěte

�Učitel = odborník v pedagogice, psycholog = odborník duše

�Zhoršení vztahů kvůli pandemii
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PRÁCE ŠP OBECNĚ

�Diagnostika (osobnostní, kariérová,..)

�Dotazníky atmosféry ve škole

�Krizová intervence

�Poradenství 

�Zvyšování osobnostních a sociálních kompetencí žáků

�Práce s dětmi/třídami s rizikovým chováním (šikana..)

605496881



…. ALE CO TO ZNAMENÁ?
Rodiče, přijďte když...
� …se Vaše dítě trápí s učením a rádo by si ve škole polepšilo.

� …si Vaše dítě potřebuje s někým vážně promluvit.

� …se dítě ve škole nudí, protože je pro něj učení moc snadné.

� …máte pocit, že Vaše dítě nic nebaví a nemá chuť ani ráno vylézt z postele.

� …máte pocit, že to Vaše dítě teď nemá jednoduché.

� …je Vašemu dítěti často smutno, má z něčeho strach či si stěžuje na bolesti/nevolnost, i když 
je zdravé.

� …někdo někomu ubližuje.

� …se Vám něco nedaří ve výchově.

� …se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli.

� …se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které ovlivňují chod domácnosti 
(rozvod..).

� …máte podezření, že Vaše dítě experimentuje či užívá návykové látky nebo se s někým 
takovým stýká.
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Žáci mohou přijít, když....

�…jim nejde učení tak jak by chtěli.

�…mají pocit, že se k nim někdo nechová správně (spolužáci, učitelé, zaměstnanci 

školy..).

�…je doma nějaký problém, který je trápí (rozvod rodičů, narození sourozence..).

�…je trápí něco osobního (špatné sny, hádky s kamarády, tréma, strach..).

�…se nemohou rozhodnout, na jakou střední školu jít a co chtějí v životě dělat.

�…si zkrátka potřebují o čemkoli promluvit.
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JAK VYPADÁ KONZULTACE?

�Zavoláte/napíšete a domluvíme se na termínu

�Konzultace trvá cca 45 minut

�Při prvním setkání si promluvíme o tom, co Vás přivádí a co od konzultací očekáváte. Ode mě 

se dozvíte, co Vám mohu nabídnout. 

�Já se svými otázkami a podněty mohu být průvodcem na Vaší cestě za tím, abyste pocítili 

úlevu a lépe porozuměli tomu, co se děje. 

�Budeme hledat zdroje a možnosti, ke zvládání problémů a těžkých životních situací. 

�Nedonáším, nekritizuji, nesoudím - naslouchám.
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JAKÉ MÁM PLÁNY NA TENTO ROK?

�Účast na adaptačních pobytech

�Třídnické hodiny

�Kariérní poradenství pro 8. a 9. třídu

�Měření třídního klimatu

�Schránka důvěry

�Pravidelné články na facebook školy

�… a dále dle potřeby tříd a žáků
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A CO BYSTE ODE MĚ POTŘEBOVALI VY?

�Témata, nápady?

�Otázky?

�Pište, volejte
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JAK SE SE MNOU SEJÍT?

Přítomnosti na pracovišti: 

�PO – ČT: 8:00 – 14:30

Konzultační hodiny:

�Pro objednání konzultací prosím využijte 

telefonního či emailového kontaktu. 

Konzultace jsou po domluvě možné i mimo 

hodiny přítomnosti na pracovišti.

Email: juroskova@zsstudenka.cz

Tel: 605496881
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Pamatujte, že jediný problém, který se nedá vyřešit, je ten, o kterém nikdo neví!
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