INFORMOVANÝ SOUHLAS s poskytnutím poradenské služby
a) přednášková činnost
b) diagnostika třídního kolektivu, následná práce se třídou

Já - zákonný zástupce (jméno a příjmení)/zletilý klient:
Souhlasím s poskytnutím poradenské služby pro:
Jméno a příjmení:
Datum narození:

Bydliště:

Škola:

Třída:

Prohlašuji, že jsem byl/a předem srozumitelně a jednoznačně informován/a o:
a) všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o průběhu, rozsahu, délce, cílech a
postupech poskytované poradenské služby,
b) prospěchu, který je možné očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování
poradenské služby,
c) svých právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb, včetně práva žádat kdykoli poskytnutí
poradenské služby znovu, práva podat návrh na projednání podle § 16a odst. 5 školského zákona, práva žádat o revizi
podle § 16b školského zákona a práva podat podnět České školní inspekci podle § 174 odst. 5 školského zákona.

Na základě poskytnutých informací s poskytnutím poradenské služby:
a) souhlasím
b) nesouhlasím

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb.

V……………………………………...dne……………….………….………..……………………...................................

podpis zákonného zástupce či zletilého klienta/zletilé klientky:

……………………………………………………..
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POUČENÍ O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ SLUŽBY

Poskytování poradenských služeb
Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních jsou poskytovány dětem, žákům, studentům, jejich
zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.
Školská poradenská zařízení a školy poskytují bezplatně standardní poradenské služby, a to na žádost žáků, jejich
zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. Podmínkou
poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby je předání informace a písemný souhlas zletilého
žáka nebo jeho zákonného zástupce.
Škola nebo školské poradenské zařízení musí předem srozumitelně informovat žáka a v případě žáka, který má zákonného
zástupce, také jeho zákonného zástupce o
 všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, cílech a
postupech poskytované poradenské služby,
 prospěchu, který je možné očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování
poradenské služby, i možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta.
Poskytovaná poradenská služba (v rámci prevence rizikového chování):
Povaha/charakter:
Na základě žádosti školského zařízení nebo zákonných zástupců, může metodik prevence, který je pracovníkem KPPP
podle druhu zakázky:
1. vykonávat formou interaktivní přednášky osvětovou činnost vedoucí k prevenci rizikového chování
2. nebo pracovat za využití obvyklých diagnostických metod s třídním kolektivem na zjištění vztahů ve třídě, dle
výsledků diagnostiky (pokud je realizována) následně intervenčně a reedukačně působit na zlepšování vztahů
mezi spolužáky.
Cílem služby (dle zakázky):
1. preventivně působit na žáky se záměrem minimalizace rizikového chování (besedy/přednášky primární prevence)
2. nebo zjistit tzv. klima školního kolektivu a působit intervenčně a reedukačně na optimalizaci vztahů ve třídě,
navrhnout třídnímu učiteli další vhodný pedagogický postup práce se třídou, jehož součástí budou pedagogickopsychologická doporučení, vedoucí ke zlepšení sociálního klimatu ve třídě a prevenci narušených vztahů mezi
spolužáky.
Rozsah služby:
Je u každé zakázky individuální, odvíjí se od vstupního požadavku, dle výsledků vyplývajících z diagnostiky.
Trvání služby:
Odvíjí se od zakázky.
1. v případě přednášek/besed většinou obnáší 1-2 vyučovací hodiny
2. v případě zjišťování klimatu školního kolektivu se trvání a rozsah služby stanovuje až po vyhodnocení prvního
setkání a metodik jej stanovuje vždy s ohledem na prospěch třídního kolektivu.
Program se realizuje zpravidla v prostorách školy.
Školské poradenské zařízení dále vydává zprávu vždy v případě, že poradenská služba spočívá v psychologické, speciálně
pedagogické diagnostice, diagnostice třídního kolektivu nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.

Aktualizováno dne 7.1.2020

