
 

Školský psychológ: PhDr. Jana Pavlíková 

 

Kontakt: jana.pavlikova@yahoo.com 

Konzultačné hodiny: Pondelok až piatok od 8,00 hod.- do 8, 45 hod.  

Po vzájomnej dohode konzultácie aj v iný čas. 

 

Náplň práce školského psychológa na škole:  

 

• orientačná psychologickej diagnostiky (osobnostné testy, rozhovory, pozorovanie) 

• individuálna intervencia  pre začlenených žiakov na škole s diagnózou ADHD a 

s diagnózou ADD, ktorí majú odporúčania z Centra pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie (CPPPaP),  alebo Centra špeciálno-pedagogického poradenstva  

(CŠPP) 

• individuálna starostlivosť pre deti s problémovým správaním a deťmi s poruchami 

správania 

• poskytuje krízové intervencie (rýchla, intenzívna pomoc školského psychológa deťom, 

ktoré sa nachádzajú v negatívnom citovom rozpoložení) 

• účasť na zápise žiakov do prvých ročníkov a poskytovanie psychologického poradenstva 

• poskytuje možnosť absolvovať Testy profesionálnej orientácie a voľby povolania pre 

žiakov 8. ročníkov , ktoré prebiehajú v spolupráci so študentmi  Paneurópskej vysokej 

školy v Bratislave 

• pomoc pri adaptácii žiakov prvých ročníkov na školské prostredie 

• pomoc pri začleňovaní nových žiakov školy sa do nového kolektívu triedy 

• odborné konzultácie so zákonnými zástupcami žiaka, učiteľmi, asistentmi učiteľa 

a vychovávateľmi 

• práca s triednymi kolektívmi, riešenie problémových vzťahov v triede 

• starostlivosť o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 

• úzka spolupráca so školským špeciálnym pedagógom ohľadom žiakov s poruchami 

učenia 

• spolupráca výchovným poradcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov 

žiakov 

• spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Centrom 

špeciálneho-pedagogického poradenstva  

• spolupráca s inými odbornými inštitúciami  ako je pediater, pedopsychiater, neurológ 

 

Každé dieťa je chránené ochranou osobných údajov. 

Bez súhlasu rodiča školský psychológ so žiakom pracovať nesmie.  

Výsledky, ktoré psychológ zistí, budú oznámené len zákonnému zástupcovi dieťaťa.  
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