
 

Všeobecný súhlas s činnosťou psychológa v škole 

(platný do ukončenia štúdia na škole) 

 

Školský rok: 2020/2021 

Meno a priezvisko žiaka, trieda:........................................................................ 

Meno a priezvisko z. zástupcu*: ....................................................................... 

 

Činnosťou školského psychológa, na ktorú podpisom tlačiva zákonný zástupca dáva súhlas/nesúhlas, 

sa rozumie: 

- spolupráca s učiteľmi pri vyhľadávaní žiakov so špecifickými potrebami, 

- pomoc s vedením triednických hodín v spolupráci s triednym učiteľom, 

- poskytnutie úvodnej poradenskej konzultácie dieťaťu, ktoré ho samo vyhľadá (nasleduje 

informovanie rodiča v prípade žiaka do 18 rokov), 

- poskytnutie krízovej intervencie dieťaťu, ktoré sa ocitne v psychicky mimoriadne náročnej 

situácii, 

- vytváranie podmienok na maximálne využitie potenciálu dieťaťa v spolupráci s rodičmi 

dieťaťa a pedagógmi, 

- vykonávanie opatrení na posilnenie pozitívnej atmosféry v škole, 

- poskytnutie individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, 

prevencie a intervencie žiakom školy so zameraním na výchovu a vzdelávanie 

- realizovanie anonymných ankiet a prieskumov v škole za účelom posilnenia preventívnych 

aktivít (sociálna klíma školy a triedy, výskyt rizikového správania a pod.) a konzultovanie 

zistení s vedením školy v súlade so Zákonom č. 18/2018 - Zákon o ochrane osobných údajov, 

spolupráca s ďalšími odbornými zamestnancami školy (špeciálny pedagóg) a s asistentmi 

učiteľa, 

- informovanie rodičov na rodičovských združeniach alebo mimoriadnym písomným 

oznámením o výsledkoch anonymných ankiet a prieskumov. 

Ak sa zákonný zástupca dieťaťa na tomto tlačive vyjadrí, že s činnosťou školského psychológa v 

škole nesúhlasí, školský psychológ nemá právo vyššie uvedené služby jeho dieťaťu poskytovať. 

Súhlas platí do ukončenia štúdia na škole a je možné ho kedykoľvek písomne zrušiť. 

 

SÚHLASÍM/NESÚHLASÍM (zakrúžkujte) 

  

Dátum:      Podpis zákonného zástupcu: 

 

Telefón alebo email zákonného zástupcu (nepovinné): 

*V prípade dosiahnutia 18 rokov podpisuje študent 

 

Ak máte otázky, osobne alebo mailom, vám odpovie Mgr. Miroslava Zlacká.  

Pracovnú dobu a kontakt nájdete na stránke školy v záložke Školský psychológ. 



INFORMÁCIE O PSYCHOLOGICKOM VYŠETRENÍ 
(starostlivo preštudujte pred podpísaním súhlasu) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
          Psychologické vyšetrenie neplnoletého klienta sa realizuje len s písomným súhlasom rodiča, 

alebo zákonného zástupcu. V prípade plnoletého klienta koná sa len s jeho súhlasom. Vykonáva sa 

individuálne alebo skupinovo.  

         Informácie o výsledkoch vyšetrenia: Plnoletý klient alebo rodič/zákonný zástupca neplnoletého 

klienta sú o výsledkoch vyšetrenia informovaní v osobnom rozhovore. V prípade požiadania inštitúcie 

oprávnenej zo zákona, najčastejšie školy alebo školského zariadenia, poprípade lekára, sa vypracúva 

Správa z orientačného psychologického vyšetrenia. Správa sa poskytuje zákonnému zástupcovi 

(alebo dospelému klientovi) a oprávnenej inštitúcii, ktorá o ňu žiada. Rodič/zákonný zástupca alebo 

plnoletý klient má právo oboznámiť sa s jej obsahom.  
         Psychologické vyšetrenie je možné odmietnuť bez akýchkoľvek právnych dôsledkov. Jediným 

dôsledkom je, že nie je možné dieťa vyšetriť a na základe toho navrhnúť cielené riešenie vyskytujúcich 

sa problémov, nemožnosť poskytnúť poradenstvo, napr. o ďalšej profesijnej či študijnej orientácii, 

zaradenia do určitého typu štúdia, prípadne poskytnúť terapeutické, či reedukačné vedenie na 

odstránenie, alebo zmiernenie problémov a pod. Výhodou vyšetrenia je možnosť dôkladne sa 

zorientovať v štruktúre psychických vlastností klienta a prípadná identifikácia možných nežiadúcich 

vplyvov, ako aj návrh opatrení na riešenie problému, alebo ďalších výchovných, či vzdelávacích 

postupov, či profesijnej, študijnej a kariérovej orientácie.  

         Na vyšetrenie sa používajú diagnostické nástroje, tzv. psychologické alebo špeciálno-

pedagogické testy alebo prístrojové metódy, ktoré vychádzajú z odborných vedeckých princípov 

platných v psychológii, špeciálnej pedagogike, psychodiagnostike, metodológii a psychometrii. 

Kvantitatívne a kvalitatívne údaje z testov sú súčasťou spisu klienta spolu s ostatnými údajmi získanými 

pred vyšetrením (anamnestické údaje, údaje zo zdravotnej a pedagogickej diagnostiky, v priebehu 

vyšetrenia (záznamy z rozhovorov, interpretácie, poznámky) a po skončení vyšetrenia (správa o 

psychologickom vyšetrení, závery z konzultácií).  

         V prípade potreby sa diagnostika dopĺňa osobnými, alebo telefonickými konzultáciami s 

pedagógmi, lekármi a ďalšími inými odborníkmi, ktorí s dieťaťom pracujú.  

         Ak to starostlivosť o dieťa vyžaduje, môže školský psychológ pracovať aj s triednou skupinou, 

prípadne rodinným systémom, ktorých je klient súčasťou.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Osobné údaje zisťované v rozsahu § 11, ods (6) školského zákona 245/2008:  
         O dieťati: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo, štátna príslušnosť, 

národnosť, fyzické zdravie, duševné zdravie, mentálna úroveň vrátane výsledkov psychologickej 

diagnostiky.  

         O rodičoch: identifikácia (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, telefónny 

kontakt).  

         Všetky tieto údaje sú prísne dôverné, psychológ je povinný zachovávať mlčanlivosť o 

skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri svojej činnosti, a to aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu 

v zariadení podľa zákona § 8 ods. (1), pís. c.) zákona č. 552/2003 o Výkone prác vo verejnom záujme, 

§3 zákona č. 199/1994 o Psychologickej činnosti, §79 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov 

ako aj § 11 ods. (7) Školského zákona č. 245/2008.  
         Údaje o psychickej identite a psychickej pracovnej spôsobilosti môže v zmysle § 16  zákona č. 

18/2018 o ochrane osobných údajov získavať a spracovávať len psychológ alebo ten, komu to umožňuje 

osobitný zákon – napr. školy a školské zariadenia v zmysle školského zákona č. 245/2008. S týmito 

údajmi sa nakladá podľa uvedených zákonov a bez písomného súhlasu rodiča dieťaťa, alebo jeho 

zákonného zástupcu nebudú poskytnuté iným osobám a po uplynutí skartovacej lehoty, ktorá je 

podľa § 5, ods. (3), pís. b.) Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 326/2008 20 rokov, budú 

skartované a zničené.  
Psychologické vyšetrenie je u školského psychológa Gymnázia sv. Edity Steinovej, Košice   

poskytované zdarma (§ 130, ods. (11), zákona č. 245/2008 – Školský zákon).  

 


