
 

 
Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kroměříž“ (zkráceně „MAP Kroměříž“), 

registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000125, je spolufinancován EU.  

 

Pozvánka na vzdělávací akci   

Spolupráce školního psychologa se všemi osobami ve škole 

Lektor: PaedDr. Mgr. Věra Facová 

v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kroměříž  
v rozsahu 4 hodin výuky 

Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

Místo konání:  Malá zasedací místnost Městského úřadu Kroměříž,  

MÚ Kroměříž, Velké náměstí 115 (radnice – 2. patro) 

 

Termín a čas konání:  pondělí 22. 1. 2018  13.00 – 16.30 

 

Seminář je určen pro: školní psychology, dále pro ředitele ZŠ a výchovné poradce (pokud škola 

školního psychologa má nebo zřízení této pracovní pozice zvažuje) 

 

Program:  

1.    12.45 – 13.00  Prezence   
2.    13.00 – 16.15    Akreditovaný seminář - PaedDr. Mgr. Věra Facová 
3.    16.15 – 16.30 Závěrečná diskuse, reflexe pro MAP, ukončení semináře   

Obsah: 

 postavení školního psychologa ve škole, zásady pro práci školního psychologa a zároveň co by o povaze jeho práce měl 
vědět učitelský sbor  

 školní psycholog versus vedení školy, jeho účast (neúčast) na pedagogických radách a třídních schůzkách  
 školní psycholog a jeho spolupráce s preventistou a výchovným poradcem  
 možnosti spolupráce školního psychologa s rodiči   
 práce školního psychologa s žáky, studenty, jako hlavní část jeho pracovní náplně - individuální, skupinová práce, práce ve třídách 

Cíl vzdělávací akce: 

Cílem semináře je seznámit účastníky s postavením školního psychologa ve škole a s možnostmi a mezemi jeho spolupráce 

s vedením školy, s preventistou, výchovným poradcem, s rodiči a žáky. Dozví se o možných formách spolupráce i o příkladech 

z praxe, které přispějí k tomu, aby byla pozice školního psychologa ve škole efektivně využita při řešení situací, které překračují 

odborné možnosti pedagoga, a aby očekávání byla oboustranně reálná.  

 

 

Přihlašování účastníků je do pátku 12.1. 2018 na tomto e-mailu: eliska.pifkova@mesto-kromeriz.cz  
 

 

 

Seminář je zdarma, hrazen z projektu MAP Kroměříž.  Drobné občerstvení zajištěno.  

V případě dotazů prosím kontaktujte organizátora akce:  Ing. Eliška Pifková, tel.: +420 573 321 422   mob.: +420 727 868 405           

mailto:eliska.pifkova@mesto-kromeriz.cz

