
 

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE K NÁVŠTĚVĚ ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA  

 
Oznamujeme, že na naši Základní školu FRYČOVICKÁ nastoupil v tomto školním roce 

na pozici školního psychologa  
PhDr. Mgr. Karel Valášek. 

V rámci individuálních konzultací nabízí psychologickou pomoc a podporu při jakýchkoliv 
školních i osobních potížích či nejistotách, ale také v rámci osobnostního rozvoje. Tyto 
individuální konzultace probíhají v případě zájmu žákyně nebo žáka. Je-li dán podnět             
ke konzultaci ze strany rodiče či učitele, je možnost spolupráce na řešení jejich obtíží 
akceptována. 

Nedílnou součástí práce školního psychologa je péče o integrované žáky, žáky             
se specifickými poruchami učení a s jinými výukovými i výchovnými problémy.  

Na základě úzké součinnosti s třídními učiteli se snaží o podporu zdravých vztahů         
a udržování optimálního klimatu ve třídě.  

Žákům, rodičům a učitelům je školní psycholog k dispozici jak pro jednorázové 
konzultace, tak i pro dlouhodobější systematickou spolupráci.  
Podle vyhl. MŠMT č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb 
ve školách a školských zařízeních, tvoří metodik školní prevence, výchovný poradce a školní 
psycholog, tzv. ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (§ 4). 
 
Školní psycholog je nezávislý pracovník školy, je vázán mlčenlivostí a řídí se etickým 
kodexem. Se všemi citlivými údaji zachází v souladu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR). Obsah konzultací je důvěrný, výstupy 
směrem ke škole a dalším institucím jsou podávány jen se souhlasem zákonného zástupce a 
informace získané z průběhu individuálních psychologických konzultací se žáky jsou dalším 
osobám sdělovány ve formě a rozsahu umožňující zachování důvěry dítěte ke školnímu 
psychologovi. Výjimku tvoří případy podléhající oznamovací povinnosti školního psychologa. 

  
S O U H L A S    
Jméno žáka: …………………………………………………………………………………..      třída: ………… 
 
Podpis zákonného zástupce: ……………………………………………. 

 
KONTAKT: 
PhDr. Mgr. Karel Valášek 
školní psycholog 
Základní škola Fryčovická  
Fryčovická 462 
199 00 Praha 9-Letňany 
Tel.: +420 737 602 611 
Email: valasek@zsfrycovicka.cz 
Konzultační hodiny:  středa   14-18 hod, čtvrtek, pátek   8-16  hod                                    
Pracovna psychologa je v budově 1. stupně (šk. čítárna) ve 2. patře školy, třetí dveře vlevo. 
Doporučuje se OSOBNÍ SCHŮZKU domluvit předem, nejlépe prostřednictvím  
e-mailu valasek@zsfrycovicka.cz a udělit souhlas rodičů (viz výše) s návštěvou psychologa.  


