
Vážení rodiče, 
jmenuji se Alena Šešulková a na ZŠ a SŠ Tišnov, Nám. Míru 22 pracuji jako školní psycholog. Úkolem 

školního psychologa je zajištění poradenských služeb ve škole, což umožňuje poskytnutí pomoci okamžitě a 
přímo na místě. Školní psycholog využívá znalosti prostředí a atmosféry školy, je blízký a dosažitelný pro děti, 
rodiče a učitele.  

V souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vás tímto prosím o udělení generálního 
souhlasu s činností školního psychologa. Generální souhlas se projednává na celou školní docházku dítěte. 
Rodiče, kteří souhlasí s tím, že školní psycholog na škole působí, generální souhlas podepíší. Svým 
podpisem stvrzují, že souhlasí, aby školní psycholog:   

 Spolupracoval s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
 Vedl třídnické hodiny ve spolupráci s třídní učitelkou/učitelem 
 Poskytl úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá 
 Poskytl krizovou intervenci dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci  
 Vytvářel podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte 
 Prováděl opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole, ve třídách (včetně diagnostiky vztahů 

mezi žáky třídního kolektivu) 
 Prováděl anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, 

výskyt sociálně patologických jevů apod.) a konzultoval zjištěné údaje s vedením školy, výchovným 
poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity 
jednotlivých žáků, kteří se jich účastnili  

Rozhodnou-li se rodiče, že generální souhlas s činností školního psychologa nepodepíší, nemá školní 
psycholog právo jejich dítěti výše uvedené služby poskytovat. Znamená to však například to, že pracuje-li 
školní psycholog s třídním kolektivem, pak dítě, jehož rodiče neudělili souhlas s působením školního 
psychologa na ZŠ, odchází na tyto hodiny mimo svou třídu. 

Své vyjádření máte samozřejmě možnost dle svého uvážení KDYKOLIV ZMĚNIT. 
Váháte-li s Vaším rozhodnutím či máte jakékoliv dotazy či připomínky obraťte se prosím na mě, ráda Vám 

vše zodpovím. Osobní setkání Vám doporučuji si nejdříve domluvit na čísle 724 753 437 nebo e-mailu 
sesulkova@skolatisnov.cz. Moji pracovnu najdete ve 2. patře nalevo od sborovny. Další informace a konzultační 
hodiny najdete na www.skolatisnov.cz. 

Při vykonávání mé práce školního psychologa je samozřejmostí naprostá diskrétnost. Poskytování 
poradensko-psychologických služeb je bezplatné. 

Přeji si, aby mé působení na ZŠ a SŠ Tišnov bylo ku prospěchu Vašim dětem i Vám.   
                                    

 Mgr. Alena Šešulková 
 

-Návratka (vyplněnou návratku odevzdejte třídnímu učiteli.----------------------------------------------------------------------------- 

 
Vyjádření souhlasu či nesouhlasu zákonného zástupce dítěte s poskytováním 

poradenských služeb školou 
 

Prosíme, VYHOVUJÍCÍ ZAKROUŽKUJTE: 
 
SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM s tím, že moje dítě……………………………………………...... třídy 
………………., datum narození…………………………….. může během své školní docházky spolupracovat se 
školním psychologem v rámci práce s třídním kolektivem. V případě svého zájmu se může také na školního 
psychologa obrátit jednotlivě. Pokud tento kontakt vyústí v dlouhodobou spolupráci, budu o tom jako rodič 
informován. 
 
Dne………………….                                             ..................................................…................... 

            rodič (zákonný zástupce)                    


