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Školní psycholog 
Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace hledá 
vhodného kandidáta/kandidátku na pozici školního psychologa pro školní rok 2017/2018. 

 

Obecné informace, požadavky 

Délka pracovního poměru: na dobu určitou, 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 (v případě 
oboustranné spokojenosti možnost dlouhodobější spolupráce) 

Výše úvazku: 0,5 celého úvazku (20 hodin/týden), rozdělená nejlépe do 2 – 3 dnů 

Plat: 12 000 Kč + osobní ohodnocení 

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném 
magisterském studijním programu psychologie 

Zaměstnavatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková 
organizace (skola.kasava.cz)  

Místo výkonu práce: Kašava 

 

Orientační náplň práce 

Činnost diagnostická a depistážní:  

 spolupráce při zápisu do 1. ročníku základní školy, 

 depistáž specifických poruch učení, 

 diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků, 

 depistáž a diagnostika nadaných dětí, 

 zjišťování sociálního klimatu ve třídě, 

 screening, ankety, dotazníky ve škole. 

Konzultační, poradenské a intervenční práce: 

 spolupráce při péči o integrované žáky, 

 individuální práce se žáky v osobních problémech, 

 krizová intervence a zpracování krize (pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné 
zástupce), 

 prevence školního neúspěchu žáků, 

 kariérové poradenství u žáků, 

 techniky a hygiena učení pro žáky, 

 skupinová a komunitní práce se žáky, 

 koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy, 
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 podpora spolupráce třídy a třídního učitele, 

 individuální konzultace pro pedagogy v oblasti výchovy a vzdělávání, 

 konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí, 

 pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí. 

Metodická práce a vzdělávací činnost:  

 participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základní školy, 

 metodická pomoc třídním učitelům, 

 pracovní semináře pro pedagogické pracovníky, 

 účast na pracovních poradách školy, 

 koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, 
školní metodik prevence, třídní učitelé), 

 koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými 
poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími institucemi, 

 metodické intervence z psychodidaktiky (pro učitele, včetně podpory při tvorbě 
ŠVP), 

 besedy a osvěta (zákonným zástupcům), 

 prezentační a informační činnost, 

 participace na přijímacím řízení ke vzdělávání na střední škole. 

 

Kontakt: 

Mgr. Zdeněk Vlk, ředitel školy 

Telefon: 731 440 493 

E-mail: reditel@zsamskasava.cz 

 


