
Informace k informovanému souhlasu (určeno pro rodiče dětí mladších 18-ti let)  
Cílem informovaného souhlasu je poskytnutí informací o tom, že je ve škole k dispozici školní 

psycholog, o jehož činnosti jsem již hovořil. V případech nějakého skupinového problému 

(neshody mezi dětmi, šikana, krizové situace) se tak mohu zapojit do řešení vzniklé situace. Vy 

svým podpisem akceptujete tuto možnost a souhlasíte, že může být Vaše dítě přítomno ve třídě v 

případě třídních problémů, nebo stane-li se dítěti během vyučování nějaký problém, který nebude 

chtít řešit s učiteli – v takovém případě může přijít za mnou.  

Když dítě této možnosti využije a přijde na konzultaci, kde se dohodneme, že by chtělo svůj 

problém řešit (vícekrát, tedy dlouhodobě), budete informováni prostřednictvím individuálního 

informovaného souhlasu. Ten dítě dostane domů a bude na něm uveden rozsah a obsah péče. 

Generální souhlas není v žádném případě souhlas rodičů s opakovanou individuální intervencí s 

žákem. K tomu je potřebný zmiňovaný individuální informovaný souhlas.  

V případě, že se rozhodnete svému dítěti nepodepsat generální informovaný souhlas, nebude se 

moci účastnit řešení skupinových třídních problémů a bude mu připraven náhradní program 

zadaný učitelem v jiné místnosti. V tomto případě je však stavěno do role vyčleněného 

z kolektivu. To se netýká preventivních činností – na těch se může podílet kterýkoliv občan, tedy i 

školní psycholog. 

Prosím Vás tedy o zvážení tohoto rozhodnutí a případně vyplnění níže uvedeného generálního 

informovaného souhlasu, který následně Vaše dítě přinese zpět do školy a odevzdá jej svému 

třídnímu učiteli. Nikomu není tato služba vnucována, konečné rozhodnutí je pouze na Vás. V 

případě jakýchkoliv dotazů mne můžete kontaktovat, podám podrobnější informace.  

 

 

 

návratka  - zde odstřihnout 

___________________________________________________________________________  

Generální informovaný souhlas s činností školního psychologa 

 

Jméno žáka/žákyně: ……………………………………………  

Třída: ……………………………. 

  

Potvrzuji, že jsem byl/a informován/a o činnosti školního psychologa na škole, kterou navštěvuje 

náš syn/dcera, a  

 

souhlasím* / nesouhlasím* 

 

s poskytováním jeho služeb.  

Svůj souhlas/nesouhlas poskytuji dobrovolně a jsem si vědom/a skutečnosti, že mohu toto 

rozhodnutí kdykoli změnit.  

 

Jméno zákonného zástupce: ……………………………………………  

 

V ……………………………… dne ……………………………. 

  

Podpis: ……………………………………………  

 

 

 

*nehodící se škrtněte 

 


