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ÚVOD 

Pomerne aktuálnou témou v práci školského psychológa je obnova a zlepšenie 

spolupráce školy a rodiny pod jeho vedením. Hľadaniu a vytváraniu inovatívnych 

a efektívnejších spôsobov danej spolupráce sa čoraz častejšie venuje zvýšená 

pozornosť,a to nie len v školstve, ale aj v laickej spoločnosti. Lepšie poznanie a pochopenie 

aktuálnych potrieb všetkých činiteľov zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní 

školopovinných detí si však vyţaduje poriadnu dávku úsilia. Dobrou správou je, ţe snaha 

o skvalitnenie tejto súčinnosti predstavuje v dnešnej dobe aktívnu činnosť a podporu zo strany 

všetkých zainteresovaných. Spoločným cieľom pedagógov a psychológov pôsobiacich 

v školských zariadeniach je vytvorenie adekvátnych, a čo najvhodnejších podmienok pre 

zdravý a prosperujúci rozvoj vývinu detí v oblasti edukácie, výchovy a socializácie v škole, 

domácom prostredí, ale ajv spoločnosti.  

Ústredným cieľom tvorby tohto manuálu bolo preto poskytnúť pedagógom 

a rodičomuţitočné informácie o aspektoch kooperácie rodiny a školy pod vedením školského 

psychológa, a tieţ teoretické a praktické odporúčania a rady pri jej napĺňaní.Účelom vzniku 

a vyuţívania našej uţívateľskej príručky bolozvýšenie kvality ţivota školopovinného dieťaťa 

a jeho rodiny na základe vyuţitia odbornej pôsobnosti školského psychológa. Vytvorenie 

daného manuálu malo slúţiť aj ako pomoc (rodičom) a pedagógom, ale aj napríklad 

začínajúcim školským psychológom a iným odborným zamestnancom pri oboznamovaní sa 

s moţnosťami spolupráce medzi rodinou a školou a rôznymi formami jej realizácie. Znamená 

to, ţe vznikom tohto manuálu sme sa pokúsili pre všetkých aktérov spolupráce rodiny a školy, 

ale najmä pre rodičov a pedagógovpripraviť akýsi "informačný materiál" na to, aby lepšie 

porozumeli náplni práce školského psychológa a jeho moţnostiam pomoci v spolupráci medzi 

nimi.Našou snahou bolo (rodičom a učiteľom) ponúknuť konkrétne moţnosti kooperácie 

a starostlivosti o školopovinné dieťa a jeho rodinu v oblasti poradenstva, intervencie, 

prevencie, hodnotenia, diagnostiky a pod., ktoré im školský psychológ môţe ponúknuť.Pevne 

veríme, ţe vám tento manuál prinesie uţitočné rady a informácie v danej problematike, 

a ţe jeho vyuţitie bude mať za výsledok zlepšenie spolupráce a vzťahu medzi rodinou ţiaka 

a školou samotnou.  

 

 



 

ZOZNAM SKRATIEK 

CPPPaP– centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 CŠPP – centrum špeciálno-pedagogického poradenstva  

IVVP – individuálny výchovno-vzdelávací program 

MPC – Metodicko-pedagogické centrum  

MŠVVaŠ SR – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

NP Štandardy - Národný projekt „Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k 

inklúzii a úspešnosti na trhu práce“  

Školský zákon - Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších 

predpisov  

ŠVP – školský vzdelávací program 

ŠVVP – špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby  

VPaP – systém výchovného poradenstva a prevencie  

VÚDPaP– Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie  



ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG 

Pretoţe sa naša spoločnosť stáva čoraz zloţitejším a  náročnejším 

prostredím, svoje stopy to zanecháva aj na spolupráci medzi rodinou a  školou. 

Inovácie v oblasti zlepšovania tejto kooperácie preto predstavujú kľúčový faktor 

pre jej fungovanie. Jedným s  dôleţitých činiteľov tohto procesu je  práve 

prítomnosť školského psychológa v  školách a školských zariadeniach. Priblíţme si 

teda jeho prácu a získajme cenné informácie o  moţnostiach jeho pomoci v danej 

spolupráci, ale aj mimo nej. 

Náplň práce školského psychológa 

Školských psychológov v systéme školstva zaraďujeme k odborným 

a vysokokvalifikovaných zamestnancom pôsobiacim v oblasti poskytovania psychologických 

sluţieb. Pôsobiskom ich činnosti je škola, kde na svoju prácu majú v ideálnom prípade 

vyhradené a špeciálne prispôsobené pracovisko. Okrem školských zariadení môţu byť 

súčasťou CPPPaP a CŠPP, teda zariadení poskytujúcich psychologické sluţby v oblasti 

výchovného poradenstva a prevencie. Odborná činnosť školských psychológov je úzko 

prepojená aj s ďalšími osobami a inštitúciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní 

školopovinných detí, ktorými sú napríklad klinický psychológovia, pedopsychiatri, polícia, 

sociálna kuratela a pod. (Antalová a kol., 2020) 

Poslaním školských psychológov v inštitúciách poskytujúcich a zabezpečujúcich 

výchovu a vzdelávanie je súčinnosť na vytváraní účinných a optimálnych podmienok 

fungovania a chodu školy ako celku a dohľad na zabezpečovaní zdravého psychického, 

osobnostného a sociálneho rozvoja školopovinných detí, ale aj zamestnancov školy. 

Povolanie školských psychológov môţeme charakterizovať aj ako mediačnú činnosť. 

Vyuţívanie tejto kompetencie v ich práci má zásadný význam v oblasti riešenia problémov, 

kde zastávajú rolu facilitátora v procese riešenia vzniknutých konfliktov a sporov 

medzi školou a rodinou, pedagógmi a ţiakmi, či zamestnancami a nadriadenými a pod. 

Školskí psychológovia môţu byť teda prizvaní do priebehu problémových situácií, kde 

zastávajú rolu aktívnych účastníkov vzniknutého sporu. Ich zámerom vo vykonávaní tejto 

činnosti je najmä pomoc pri úspešnom a pre obe strany prijateľnom a adekvátnom riešení 

sporu. (Gajdošová a kol., 2020) 



Naplň práce školských psychológov spočíva v poskytovaní a realizovaní 

psychologických sluţieb, ktoré sú uskutočňované podľa nimi vytvoreného a zriaďovateľom 

schváleného plánu práce. Vykonávanie týchto sluţieb prebieha v časovej a logickej 

postupnosti a slúţi najmä na riešenie problémov ţiakov v učení, správaní, voľbe povolania, 

medziľudských vzťahoch či optimalizácii výchovno-vzdelávacieho procesu.(Antalová 

a kol., 2020) 

Základné aspekty jeho práce tvoria niţšie uvedené prístupy k systému školy 

a školských zariadení: 

 Identifikácia systému –  oboznamovanie sa so ţiakmi, učiteľmi,  rodičmi, riadením 

procesov v škole, výchovno-vzdelávací procesmi a pod.  

 Diferenciácia systému – ústrednými činiteľmi diferenciácie systému školy sú ţiaci, 

pedagógovia, vychovávatelia, rodičia, faktory prostredia a výchovné metódy. 

Systém fungovania školy moţno kategorizovať nasledovne: 

- eufunkčne fungujúci podsystém – charakterizovaný ako taký, ktorého 

účastníci aktívne pracujú a plnia poţiadavky a povinnosti súvisiace 

so školským zariadením, 

- dysfunkčne fungujúci subsystém – charakterizovaný ako taký, ktorého 

účastníci v ňom neúspešne plnia svoju úlohu a ich angaţovanosť je na nízkej 

úrovni, 

- subsystém moţností a rezerv systému – charakterizovaný ako taký, ktorého 

účastníci sa aktívne podieľajú na vyuţívaní rôznych poznatkov, nástrojov 

a metód slúţiacich na jeho zlepšenie a funkčnosť. 

 Skvalitňovanie systému - uvaţovanie, rozhodovanie, hľadanie alternatív a stratégií,  

tvorba opatrení a implementácia riešení slúţiacich na zlepšenie systému školy 

v spolupráci s vedením školy, triednymi učiteľmi, inými odbornými zamestnancami 

a rodičmi ţiakov.Činnosti školského psychológa v tejto oblasti moţno špecifikovať 

na: 

- zohľadňovanie a skúmanie personálnych, časových, finančných 

a organizačných podmienok systému školy pri riešení problémov spojených 

s jeho udrţiavaním, zlepšovaním a inovovaním, 

- kategorizovanie opatrení a intervencií podľa časového hľadiska 

na jednorazové, krátkodobé a dlhodobé. 



 Zhodnotenie efektívnosti a spätná väzba na fungovanie systému – získavanie 

informácií o vnímaných výsledkoch a zmenách intervencií formou kvantitatívnych 

metód a ich vyhodnocovanie. (Gajdošová, Valihorová, 2020 dostupné 

na: http://www.aspsr.sk/skolsky-psycholog/praca-v-skolach)  

Podľa Hvozdíka (2017) profesijné zameranie školského psychológa spočíva 

v napĺňaní týchto troch základných oblastí jeho práce:  

 činnosti preventívnej, ktorej cieľom jetvorba a implementácia kontrolných 

a ochranných podmienok do systému školy, so zámerom predchádzania vzniku 

rizikových prejavov správania sa, 

 činnosti identifikačno-diagnostickej, ktorej cieľom je identifikácia a pozorovanie 

systému školy, so zámerom jej kategorizácie na jednotlivé subsystémy, 

 činnosť intervenčnej, ktorej cieľom je zavádzanie ţiaducich zmien do systému školy, 

so zámerom tvorby pozitívnej klímy a nápravy nefunkčných podsystémov. 

Popri vykonávaní týchto základných činností v práci školského psychológa nám jeho 

prítomnosť v školskom zariadení ponúka aj sluţby v oblasti administratívnej, prieskumnej, 

informačnej, orientačnej, expertíznej a výskumnej. Celá škála ponuky týchto činností je však 

úspešná a efektívna len vtedy, ak prebieha v súčinnosti s ostatnými činiteľmi pôsobiacimi 

vo výchove a vzdelávaní. Tie môţe predstavovať riaditeľ školy, učitelia, výchovní 

poradcovia, majstri odborného výcviku, rodičia ţiakov alebo ich zákonní zástupcovia, 

poradenskí psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálni kurátori, pedopsychiatri, detskí 

lekári a pod. (Gajdošová, Valihorová,2020 dostupné na: http://www.aspsr.sk/skolsky-

psycholog/praca-v-skolach)  

Ďalšou z kľúčových činností v práci školského psychológa je systematická práca 

pri edukácií a osobnostnom rozvoji pedagógov. Jeho pomoc a podpora v tejto oblasti 

je dôleţitá najmä z hľadiska nedostatku informovanosti a voľného času na ich vlastné 

vzdelávanie v oblasti aktuálnych poznatkov a pokrokov v pedagogike a psychológií. 

Vyuţívanie tejto kompetencie školského psychológa by malo pre pedagógov predstavovať 

prácu na vlastnom profesijnom a osobnostnom raste, a to napríklad za účelom 

zvyšovaniaich sebaúcty,  nácvikusebaregulačných procesov, zvládania stresu a záťaţe, 

pomoci pri syndróme vyhorenia, dopĺňania a rozširovania nových poznatkov, pomoci pri 

nadobúdaní praktických spôsobilostí a pod. (Antalová a kol., 2020) 

http://www.aspsr.sk/skolsky-psycholog/praca-v-skolach
http://www.aspsr.sk/skolsky-psycholog/praca-v-skolach
http://www.aspsr.sk/skolsky-psycholog/praca-v-skolach


Pri popise pracovnej náplne školského psychológa nemôţeme zabudnúť na jednu 

z kľúčových zásad jeho práce, ktorou je budovanie vzájomného a pozitívneho vzťahu 

s pedagógmi, inými odbornými zamestnancami arodičmi ţiakov. Ide o náročný a trvalý 

proces, ktorého súčasťou je najmä informovanie dotknutých osôb školským psychológom 

o jeho kompetenciách, konkrétnych činnostiach a postupoch práce. (Kaleshi, 2010) 

Legislatívne minimum práce školského psychológa 

Neodmysliteľnou súčasťou práce školského psychológa je aj napĺňanie 

jej legislatívnych podmienok, či poskytovanie a vykonávanie psychologických sluţieb 

v súlade s nimi. V tejto súvislosti je pre neho dôleţité si zákonom stanovené podmienky 

osvojiť a konzultovať ich s vedením školy a ďalšími zainteresovanými osobami, s ktorými 

príde vo svojej práci do kontaktu. Preto úlohou kaţdého školského psychológa je dôkladné 

naštudovanie si zákonov týkajúcich sa jeho práce a uvedomenie si jeho povinnosti dodrţiavať 

ich. (Hvozdík, 2017) 

Školským psychológ sa v systéme nášho školstva podľa Vyhlášky č.1/2020 Z.z. 

o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov môţe stať 

odborník, ktorý: 

- má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, 

a tieţ odborník, ktorý ukončil vysokoškolské vzdelanie v študijnom 

programepedagogická psychológia, školská psychológia, poradenská psychológia 

alebo pracovná a organizačná psychológia,   

- spĺňa iné kvalifikačné predpoklady vymedzené vyhláškou MŠVVaŠ SR 

č. 1/2020Z .z.. (Antalová a kol., 2020). 

Základným zákonom, ktorý vymedzuje legislatívne podmienkynášho školstva, 

je Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov, čiţe Školský 

zákon - dostupný k zhliadnutiu na: https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2008/245/Ten rámcuje všetky základné charakteristiky a pravidlá, s ktorými 

sa v oblasti výchovy a edukácie môţeme stretnúť, a ktoré sú všetci pedagogickí a odborní 

zamestnanci povinní dodrţiavať. (dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2008/245/ ) 

Druhým dôleţitým zákonom je Zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov. (dostupný 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/


na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/138/), ktorý pojednáva o právach, 

povinnostiach, kariérnom postupe a vzťahu školského psychológa ku iným pedagogickým aj 

odborným zamestnancom.(dostupné na https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2019/138/) 

Školský psychológ podľa Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 

Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov v znení zákona č. 578/2004 

Z. zvykonáva: 

- odborné činnosti v rámci psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového 

alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie 

k deťom a ţiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách 

a školských zariadeniach, 

- odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských 

a ďalších sociálnych vzťahov, 

- odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, 

skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie 

a intervencie k deťom a ţiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania 

v školách a školských zariadeniach, 

- odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských 

a ďalších sociálnych vzťahov. 

Školský psychológ podľa zákonaZákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 

poskytuje a pripravuje:  

- psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým 

zamestnancom škôl a školských zariadení, 

- podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení. 

Ďalšími dôleţitými a spresňujúcimi dokumentmi, ktoré by mali byť súčasťou 

profesijnej prípravy školského psychológa sú vyhlášky, smernice a metodické 

pokyny.Ich dostupnosť je jednoduchá, môţeme ich nájsť na webovej stránke Štátnej školskej 

inšpekcie, rovnako aj na webovej stránke MŠVVaŠ SR. Z nich najdôleţitejšie sú:   

 vyhláška MŠ SR č. 325/2008 Z.z o školských zariadeniach výchovného 

poradenstvaa prevencie,   

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/138/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/138/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/138/


 vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení neskorších predpisov, 

 vyhláška MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z.z. o stredných školách v znení neskorších 

predpisov, 

 vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z.z o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení 

neskoršíchpredpisov,   

 vyhláška MŠ SR č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov. 

 

Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu pre základné a stredné školy, 

dostupné na https://www.statpedu.sk/sk/svp/metodicke-usmernenia/, sú ďalšími pomerne 

dôleţitými dokumentmi pre úspešné zvládnutie práce školského psychológa. A v súvislosti 

s nami diskutovanou problematikou sú to určite aj dokumenty pojednávajúce o legislatívnych 

podkladoch pre výchovu a vzdelávanie ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami dostupné na https://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-

zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/, či dokumenty venujúce sa 

problematike integrácie ţiakov dostupné na https://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-

svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/skolska-

integracia-specialnopedagogicke-poradenstvo/ a https://www.minedu.sk/3948-sk/statna-

skolska-inspekcia/. Bez opomenutia by sme nemali nechať aj dôleţitosť materiálov MPC, 

ktoré popisujú tvorbu individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov pre ţiakov so ŠVVP 

dostupné na https://archiv.mpc-edu.sk/sk/publikacie_vsetky. (Antalová a kol., 2020) 

Kompetencie školského psychológa  

Keďţe zámerom tvorby tohto manuálu bola najmä pomoc v skvalitnení 

a zefektívnení spolupráce medzi rodinou a školou pod vedením školského psychológa, 

je dôleţité si uviesť, aké sú základné kompetencie vyplývajúce z jeho činnosti. Očakávaním 

školy a rodín s ňou spätých je poskytovanie psychologických sluţieb zo strany školského 

psychológa. Výsledkom tejto kooperácie by teda mali byť úspešnevyriešenéproblémy 

klientov s ohľadom na všetkých zainteresovaných .  

Úlohou školského psychológa je tak vykonávať svoju prácu a vyuţívať vlastné 

kompetencie s ňou spojené tak, aby vedel svojím klientom poskytnúť odpovede na otázky 

týkajúce sa:  

- vývinu dieťaťa, 

- špecifických potrieb dieťaťa, 

https://www.statpedu.sk/sk/svp/metodicke-usmernenia/
https://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/
https://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/
https://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/skolska-integracia-specialnopedagogicke-poradenstvo/
https://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/skolska-integracia-specialnopedagogicke-poradenstvo/
https://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/skolska-integracia-specialnopedagogicke-poradenstvo/
https://www.minedu.sk/3948-sk/statna-skolska-inspekcia/
https://www.minedu.sk/3948-sk/statna-skolska-inspekcia/
https://archiv.mpc-edu.sk/sk/publikacie_vsetky


- hodnotenia osobnosti dieťaťa a jeho výkonu v škole,  

- rodičovstva a výchovy,  

- problémov tykajúcich sa správania, rôznych foriem závislostí, krízového 

manaţmentu, 

- kariérneho poradenstva a pod. (Reddinget. al., 2004) 

Dôleţitým faktorom pri vyuţívaní kompetencií školského psychológa je aj jeho 

snaha čo najviac pomôcť klientom, a ak to nie je v jeho silách a schopnostiach, poskytnúť 

a sprostredkovať im pomoc iných odborníkov. Úroveň vyuţívania kompetencií školského 

psychológa a jeho práca s klientmi sa odvíja najmä od jeho profesijných schopností a ochote 

klientov spolupracovať. Kľúčom úspešnej a kvalitnej spolupráce sú: 

- dostatočná odbornosť,  

- profesijná identita, 

- etika práce a osobnostná vybavenosť, 

- znalosť vyuţívania metód a psychologických prístupov,  

- rozvoj profesijných kompetencií formou výcvikov, výskumov, stáţí, praxe, 

rozširujúceho vzdelávania,  

- znalosť systému a klímyškoly,  

- podpora zo strany vedenia a pedagogického tímu a pod. (Ihnacík, 2012) 

Medzi základné kompetencie práce školského psychológa, ktoré môţu byť vyuţívané 

aj v spolupráci s rodinou sú:  

 Diagnostika a rozhodovanie 

- táto kompetencia vyţaduje pripravenosť v oblasti vyuţívania diagnostických 

metód, a je spojená s ich aplikáciou na individuálnej a skupinovej úrovni. Súvisí aj 

s vyuţívaním metód týkajúcich sa hodnotenia výkonov ţiakov, prostredia, 

vybavenosti a klímy školy.    

 Interpersonálna komunikácia a kooperácia 

- táto kompetencia si vyţaduje osobnostnú a profesijnú pripravenosť školského 

psychológa, pretoţe spočíva v jeho interpersonálnych zručnostiach. Predstavuje 

prácu v kolektíve a odráţa sa v jeho predpokladoch zvládať podmienky tejto 



kooperácie, ktorými sú schopnosť počúvať, prispôsobiť sa, adekvátne a empaticky 

reagovať, byť spravodlivý, ohľaduplný a trpezlivý.  

 Konzultácia 

- táto kompetencia si vyţaduje najmä komunikačné zručnosti školského psychológa 

na vysokej úrovni. Jej podstatou je získavanie informácií z rôznych zdrojov, 

ktorými sú v školskom prostredí najčastejšie samotní ţiaci, učitelia, 

vychovávatelia, iní odborní zamestnanci, rodičia ţiakov a pod. Veľké mnoţstvo 

údajov získaných napríklad o školských výkonoch ţiakov, ich správaní, 

ale aj fungovaní školy, či jej spolupráci s rodinou a inými inštitúciami musí vedieť 

školský psychológ kvalitne interpretovať. Tieto informácie totiţto slúţia 

ako pomoc na prípravu výchovných a vzdelávacích programov, tvorbu vhodných 

podmienok na ich realizáciu, či uskutočňovanie systémových zmien na rôznej 

úrovni.  

 Vývoj vyučovania a vývin kognitívnych zručností  

- táto kompetencia si vyţaduje poznanie kognitívnych a alternatívnych stratégií 

vyučovania, ako aj informácií o aplikácií teórií a metód učenia. Úlohou školského 

psychológa v tomto prípade je overovanie, meranie a hodnotenie efektívnosť 

vyuţívania a aplikovania týchto nástrojov, čo vyţaduje dostatočnú úroveň 

experimentálnych schopností školského psychológa.   

 Socializácia a ţivotné zručnosti 

- táto kompetencia si vyţaduje dostatočnú odbornosť v oblasti sociálnej, vývinovej 

a behaviorálnej psychológie. Poznatky z týchto psychologických disciplín by mal 

školský psychológ vyuţívať na osvojovanie si osobitých cieľov týkajúcich sa 

ţiaducich foriem správania sa, procesov socializácie, či emocionálnej zrelosti 

klientov. Cieľom jej vyuţívania je implementácia efektívnych spôsobov riešenia 

sociálnych problémov a konfliktov.    

 Identifikácia potrieb a zručností rôznych skupín ţiakov 

- táto kompetencia si vyţaduje humanistický prístup k poznávaniu individuálnych 

potrieb a zručností jednotlivých klientov. Jej základom je citlivý prístup 

k rozmanitým poţiadavkám a podmienkam výchovy a vzdelávania dotknutých 

osôb. V súčasnosti sme svedkami čoraz častejšie sa vyskytujúcich individuálnych 

alebo skupinových problémov týchto klientov, ktorými sú napríklad rasové 

rozdiely, sociokultúrne rozdiely, integrácia v dôsledku zdravotného 

znevýhodnenia, ale aj nadania.  



 

 

 Prevencia a intervencia 

- táto kompetencia si vyţaduje širokú škálu zručností školského psychológa. 

Je spojená s nečakanými, ale aj predvídateľnými udalosťami a úlohou školského 

psychológa je ich buď čo najefektívnejšie vyriešiť, alebo eliminovať ich výskyt. 

Typickými javmi, ktorých výskyt je prítomný najmä v školských zariadeniach, sú: 

záškoláctvo, šikana a jej rôzne formy, poruchy správania, poruchy osobnosti, 

nečakané udalosti ako sú smrť, terorizmus, zneuţívania a pod. Práve prevenčné 

a intervenčné programy, navrhnuté školským psychológom v spolupráci 

s pedagógmi, odbornými zamestnancami, ale aj rodinami klientov, by mali slúţiť 

ako najefektívnejšia pomoc v daných situáciách.  

 Spolupráca rodiny a školy 

- táto kompetencia, pre nás kľúčová, si vyţaduje dostatočnú mieru poznania 

sociokultúrnych aspektov klientov a ich rodín, a tieţ vysokú mieru angaţovanosti 

pri realizácií danej kooperácie. V tomto smere je prítomnosť školského psychológa 

a jeho odborné pôsobenie pomerne ţiaducim činiteľom. Úlohou školského 

psychológa je preto podpora zlepšenia danej spolupráce a hľadanie jej nových, 

efektívnejších a kvalitnejších foriem, metód a spôsobov.  

 Výskum a evalvácia programov 

- táto kompetencia si vyţaduje pomerne vysokú úroveň metodologických poznatkov 

a zručností. Školský psychológ by sa mal orientovať v oblasti kvalitatívnych, 

aj kvantitatívnych výskumných metód. Ďalej by mal vedieť vyhodnocovať 

odborné publikácie, správy, články a výskumy a kriticky ich hodnotiť, či ich 

vyuţívať vo svojej práci. Následne by na základe nich mal vedieť pripraviť 

a vytvoriť výskumné projekty týkajúce sa problémov a podmienok školských 

zariadení a jej predstaviteľov, či činiteľov spolupráce. 

 Rozvoj v oblasti práva, etiky, výkonu praxe a profesijného rozvoja 

- táto kompetencia si vyţaduje poznatky z oblasti právnych a legislatívnych 

podmienok práce školského psychológa. Ďalej pripravenosť na jej vykonávanie 

v súlade s etickými a profesijnými kritériami jeho práce, a tieţ ochotu 

vyţiť  moţnosti osobnostného rozvoja a kariérneho postupu.  (Gajdošová a kol., 

2020) 



Na záver by sme chceli podotknúť, ţe naplnenie a obsiahnutie všetkých kompetencií 

školského psychológa je len ideálnou predstavou jeho práce. Rovnako môţeme pristupovať 

aj k chápaniu rozvoja školskej psychológie na Slovensku. Obe tieto oblasti je potrebné 

rozvíjať, skvalitňovať a najmä uvádzať do povedomia odbornej, aj laickej spoločnosti. Aţ tak 

môţeme dosiahnuť jej efektívne vyuţívanie a vysokú úroveň odbornosti školských 

psychológov a efektivitu spolupráce medzi rodinou a  školou.  

 

MOŢNOSTI A FORMY SPOLUPRÁCE ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA 

S RODINOU  

Ak chceme vymedzovať jednotlivé moţnosti a formy spolupráce školského 

psychológa pôsobiaceho v škole s rodinou, musíme zohľadniť aj fakt, ţe jeho práca je v tomto 

kontexte veľmi špecifická a neustále sa mení. Faktormi vplývajúcimi na túto skutočnosť 

sú práve rozmanité osobnostné, sociokultúrne a ţivotné podmienky jeho klientov. Ďalšími 

faktormi, ktoré ovplyvňujú spoluprácu školského psychológa a rodiny, sú aj neustále 

sa meniace poţiadavky a potreby súčasnej spoločnosti. Keďţe spolupráca medzi rodinou 

a školským psychológom najčastejšie prebieha v prostredí školských zariadení a s nimi 

súvisiacimi inštitúciami, je potrebné uviesť aj to, ţe kľúčovým aspektom tejto spolupráce 

sú práve poţiadavky školy, ţiakov, pedagógov a v neposlednom rade rodičov. Práve oni 

sa na školského psychológa obracajú so ţiadosťou o pomoc pri ich vzájomnej kooperácií, 

s očakávaním úspešného riešenia, alebo aspoň eliminovania vzniknutých problémov 

a konfliktov.  (Antalová  a kol. 2020) 

V súvislosti s touto problematikou sa v praxi často stretávame s nejasnou predstavou 

o spomínanej spolupráci, a to nie len zo strany rodiny, ale aj školy a jej zamestnancov. Nízka 

úroveň informovanosti o náplni práce školského psychológa a jeho kompetenciách má potom 

za dôsledok nevyuţitie jeho psychologických sluţieb alebo neúplné vymedzenie klientov 

prítomných v danom spore, či pri vzniknutom probléme. Ďalším pomerne beţným problémom 

tejto spolupráce je aj odmietavý prístup zo strany zainteresovaných. Úlohou školského 

psychológa je preto dostatočne objasniť a informovať všetkých zainteresovaných o jeho 

náplni práce, kompetenciách, moţnostiach a formách pomoci, ktorú im môţe poskytnúť 

na rôznej úrovni. (Soroková, 2019) 

Práve z dôvodu vyššie uvedených faktov sme sa preto rozhodli uviesť niekoľko 

uţitočných informácií aj v tomto manuáli.  



 

Dôleţité oblasti profesijných aktivít školského psychológav práci s rodinou 

Ústrednou profesijnou aktivitou školského psychológa je poskytovanie 

psychologických sluţieb za účelom pomoci klientom. V súvislosti spolupráce medzi rodinou 

a školou je to najmä pomoc zabezpečujúca úspešnú kooperáciu medzi jednotlivými činiteľmi, 

ktorých je rodina a dieťa súčasťou. Sú to rodinné a sociálne prostredie, prostredie školských 

a mimoškolských zariadení a širšie spoločenské okolie a rôzne sociokultúrne komunity.  

Podľa Hvozdíka(2017) môţeme profesijné aktivity školského psychológa vymedziť 

na poskytovanie niţšie uvedených psychologických sluţieb: 

- výchovné poradenstvo, 

- poradenstvo a konzultácia, 

- prevencia a intervencia, 

- hodnotenie a diagnostika. 

Výchovné poradenstvo  

Výchovné poradenstvo má v systéme školstva významné miesto. Predstavuje 

jedinečnú aktivitu spojenú s procesmi výchovy, vzdelávania a vyučovania. Môţeme ju 

vymedziť ako činnosť formatívneho, výchovného a psychosociálneho charakteru. Základnými 

poţiadavkami tejto psychologickej sluţby sú sprostredkovanie vysoko kvalitných, aktuálnych 

a komplexných poradenských sluţieb a informácií a objektívna pedagogická a psychologická 

diagnostika na profesionálnej úrovni. Školskí psychológovia vzhľadom na charakter ich práce 

pomerne často zastávajú aj pozíciu výchovných poradcov. (Ihnacík, 2012) 

Úlohou školských psychológov ako výchovných poradcov je mapovanie problémov 

v školskom prostredí, propagačná a osvetová činnosť, informačná a metodická činnosť 

a v neposlednom rade aj činnosť konzultačná. Svoje výchovno-poradenské sluţby môţu 

poskytovať nie len klientom školy, ale aj ich rodinám. Najčastejšími oblasťami a témami 

výchovného poradenstva sú:  

- nástup do školy, 

- výchova a vzdelávania na všetkých úrovniach školstva, 

- voľba povolania, 

- kariéra v povolaní, 



- profesijné zameranie, 

- voľba partnera, 

- voľný čas a mimoškolské aktivity, 

- výchova k rodičovstvu a pod.  (Kaleshi, 2010)  

Z vyššie uvedených oblastí a tém výchovného poradenstva vyplýva aj definovanie 

kľúčovej poţiadavky súčasnéhovýchovného poradenstva, ktorou je pomoc a poskytovanie 

sluţieb všetkým klientom pri aktívnom a úspešnom vstupe do sveta dospelých. Táto 

poţiadavka spočíva v príprave klienta na úspešné zvládnutie dôleţitých ţivotných úloh 

v pracovnom, partnerskom, rodinnom, občianskom a voľnočasovom ţivote.(Smíková, 

Hybenová, Dianovská a kol., 2014) 

V spolupráci s rodinou môţe byť školský psychológ nápomocný pri riešení študijno-

profesijných otázok, ako aj pri riešení výchovno-vzdelávacích ťaţkostí ţiakov. Ďalej môţe 

poskytovať svoje sluţby v oblasti metodických usmernení, sprostredkovania informácií 

ohľadom moţností integrácie, prevencie a rôznych výchovných a vzdelávacích problémov 

súvisiacich so školskou dochádzkou a jej zanedbávaním, či tvorbou individuálnych študijných 

plánov z dôvodu dlhodobej choroby, rodinných problémov a prestupov z ich škôl. 

(Rabušicová, 2004) 

Poradenstvo a konzultácia 

Poradenská a konzultačná činnosť školského psychológa je jednou 

s najvyuţívanejších oblastí jeho odbornej pôsobnosti. Je zaloţená na efektívnej a kvalitnej 

komunikácii medzi ním a klientmi. Môţe byť často vyuţívaná aj ako terapeutická činnosť, 

ktorá úzko súvisí so zlepšovaním adaptácie, integrácie, edukácie, učebných štýlov, správania 

sa, vzájomných vzťahov ţiakov, vzťahov ţiakov s pedagógmi, vychovávateľmi a klímy 

školských zariadení.  Poradenská a konzultačná činnosť môţe byť uskutočňovaná na rôznych 

úrovniach, a to nie len v prostredí školy, ale aj mimo nej. Môţe predstavovať aj činnosť, 

ktorej úlohou je pomoc, informovanosť a sprostredkovanie spolupráce s inými inštitúciami 

špecializovanými na výchovu a vzdelávanieklientov. (Hvozdík, 2017) 

Poradenstvo je podľa Gajdošovej a kol., (2020) zaloţené na budovaní dôvery 

školského psychológa a klienta. Špeciálne v spolupráci s rodinou je táto zásada kľúčovým 

faktor úspešnej a efektívnej kooperácie. Rodiny klientov si musia byť isté, ţe poskytované 

sluţby a zdieľané skutočnostibudú viesť k náprave alebo zlepšeniu vzniknutých problémov 



a sporov. Iba tak budú ochotné spolupracovať a zapájať sa do procesov vedúcich 

k ţiaducimvýsledkom. V poradenskej činnosti školského psychológa sa najčastejšie vyuţívajú 

metódy a prístupy psychoanalytickej, psychodynamickej, behaviorálnej, systematickej a na 

človeka zameranej terapie. Čoraz častejšie, najmä pri klientoch niţších ročníkov základných 

škôl, sa do popredia dostáva aj hrová terapia, atreterapia, či muzikoterapia.  

Úspešná poradenská činnosť má mať podľa Antalovej a kol. (2020) nedirektívny 

charakter. To v praxi znamená, ţe prístup školského psychológa ku klientom má byť 

empatický, otvorený, rozvíjajúci potenciál klienta a s cieľom čo najlepšie porozumieť 

ich povahovým črtám, potrebám a poţiadavkám.Poradenstvo sa v školách uskutočňuje 

na individuálnej, skupinovej a hromadnej úrovni a má svoje špecifiká. Najčastejšie sú 

iniciátormi potreby poradenského procesu pedagógovia, rodičia alebo vychovávatelia klienta. 

Práve v dôsledku toho je dôleţité, aby školský psychológ dostatočne informoval klienta 

o význame, zámere, cieľoch a priebehu poradenského procesu. Tento postup vedie 

k budovaniu ich vzájomnej dôvery a ochote spolupracovať.  

Pri výbere spôsobu realizácie poradenského procesu je kľúčom k úspechu vhodný 

výber metód, ktoré bude školský psychológ vyuţívať. Pri ich výbere nesmie zabudnúť 

na komunikačné, intelektové, kognitívne a nonkognitívne schopnosti klientov. Samotnému 

poradenskému procesu by mala predchádzať aj identifikácia problému, s ktorým sa na neho 

klienti obracajú, a tieţ dôkladné poznanie výchovných, vzdelávacích a sociokultúrnych 

podmienok klienta. Priebeh poradenského procesu by mal následne školský psychológ 

prekonzultovať so všetkými zainteresovanými, minimálne však s jeho ţiadateľmi. Môţe sa 

rozhodnúť aj pre prizvanie iných odborných zamestnancov, alebo do neho môţe zapojiť 

rodinu klienta, či iné výchovno-vzdelávacie inštitúcie. (Smíková, Hybenová, Dianovská 

a kol., 2014) 

Ďalšou oblasťou spojenou s poradenskou činnosťou školského psychológa 

je kariérne poradenstvo. Táto činnosť je spojená s pomocou pri príprave a výbere študijno-

profesijnej orientácie, čiţe budúceho povolania klienta. Kariérne poradenstvo je najčastejšie 

vyuţívané v období rozhodovania sa o postupe klienta na ďalšie úrovne vzdelávania, 

t.j. výber strednej, či vysokej školy. Vyuţiť túto sluţbu môţu všetci klienti školských 

zariadení. Poţiadať o ňu môţu aj pedagógovia, či rodičia klientov, ktorým budúcnosť ich detí 

nie je ľahostajná. Úlohou školského psychológa je poskytnúť im adekvátnu a včasnú pomoc 

v procese rozhodovania sa a riešenia individuálnych problémov, s ohľadom na ich ţivotné 

podmienky a úroveň psychického, fyzického a sociálneho vývinu. Bez povšimnutia by nemali 



ostať ani ostatné faktory vplývajúce na rozhodovanie klienta, ktorými sú úroveň, kvalita 

a miera rodinnej a školskej starostlivosť v oblasti výchovy a vzdelávania. (Gajdošová a kol., 

2020) 

Na záver by sme chceli podotknúť, ţe dôvodom vyhľadania pomoci školského 

psychológa alebo iného odborného zamestnanca rodinou klientamôţe byť dostatok informácií 

o moţnostiach študijno-profesijného zamerania ich dieťaťa alebou neho pozoruje nejasné 

ciele, záujmy a preferencie v oblasti voľby budúceho povolania. Od školského psychológa, 

ale aj pedagógov a iných odborných zamestnancov, či výchovno-vzdelávacích inštitúcií 

potom rodina klienta očakáva efektívne pôsobenie na rozvoj jeho všeobecných a špeciálnych 

spôsobilostí, pôsobenie v oblasti formovania jeho mimoškolských záujmov,  kladných  

postojov k samovzdelávaniu a pracovných návykov. (Ihnacík, 2012)  

Konzultačná činnosť školského psychológa má za hlavný cieľ zlepšenie 

a zefektívnenie výchovných, vzdelávacích a ţivotných podmienok klienta. Základným 

predpokladom úspešnej konzultačnej činnosti je vysoká úroveň komunikačných schopností 

školského psychológa a taktieţ znalosť problematiky, ktorej sa konzultačná činnosť bude 

týkať. V neposlednom rade je dôleţitý aj priateľský, rovnocenný, rešpektujúci a ústretový 

prístup ku klientom. Poskytovanie konzultačnej činnosti môţe prebiehať na rôznych 

úrovniach, podľa toho ako si to situácia vyţaduje. Ak má školský psychológ dostatok času 

a priestoru, najideálnejšou formou je práve individuálna konzultácia. Z dôvodu úspory času 

a  vyššej úrovne jej efektivity sa v školskom prostredí oveľa častejšie vyuţívajú formy 

skupinovej konzultácie. Priebeh konzultácie sa odvíja od preberanej témy a môţe byť priamy, 

nepriamy, formálny, neformálny, spontánny a vopred naplánovaný. Opäť to závisí 

od charakteru a témy konzultácie, alebo poţiadaviek klientov, či ostatných zainteresovaných. 

(Soroková, 2019) 

Prevencia a intervencia 

Prevenčná a intervenčná činnosť školského psychológa je v systéme školstva 

zameraná na tvorbu vhodných podmienok, ktoré pomáhajú predchádzať vzniku neţiaducich 

foriem a prejavov v správaní, edukácií a vzdelávaní klientov. Slúţi tieţ na tvorbu 

a zavádzanie zmien týkajúcich sa eliminácie nefunkčných procesov vo všetkých systémoch 

aj podsystémoch školstva. Obe tieto činnosti majú za hlavný cieľ zlepšenie vzťahov klienta 

so školou, rodinou a sociálnym okolím. (Juhászová, Foglová, 2019) 



Preventívna činnosť školského psychológa je súčasťou stratégie školy, ktorá do nej 

okrem neho zapája aj pedagogických zamestnancov, vychovávateľov, ďalších odborných 

zamestnancov, ţiakov a v ideálnom prípade aj ich rodiny.  Jej zámerom je čo najefektívnejšie 

pôsobenie zo strany všetkých zainteresovaných v oblasti zdravia, ţiaduceho správania, 

spôsobu výchovy a vzdelávania. Cieľom preventívnej činnosti je budovanie pozitívneho 

vzťahu klientov k zdravému ţivotnému štýlu, budovanie negatívneho vzťahu k rizikovým 

formám správania sa, eliminácia sociálno-patologických javov v školskom prostredí, ktorými 

sú agresívne správanie, násilie, šikanovanie, záškoláctvo, delikvencia a pod. Ďalšími cieľmi 

tejto činnosti sú aj poskytovanie informácií o dôsledkoch rizikového správania sa, vedenie 

klientov k zodpovednému prístupu k ich ţivotu a sociálnym skupinám, ktorých sú súčasťou, 

ako aj nácvik komunikačných zručností, stratégií zvládania záťaţe, stresu a riešení sporov. 

V dôsledku toho by prevenčná činnosť mala viesť klientov k vytvoreniu si pozitívneho 

vzťahu k spoločenským hodnotám, a k pozitívnemu osobnostnému a sociálnemu rozvoju 

ich osobnosti. (Antalová a kol., 2020) 

Intervenčná činnosť školského psychológa je aktívnou súčasťou fungovania systému 

školy. Slúţi na implementáciu psychologických nástrojov, a je zameraná na systematickú 

a pravidelnú snahu o ovplyvňovanie, rozvíjanie a zmenu nefunkčných alebo zastaraných 

systémov školstva. Okrem toho sa venuje aj eliminácií problematických oblastí na úrovni 

jednotlivca, skupín, podsystémov a komplexného systému školských zariadení. Prebieha 

formou získavania informácií, plánovania, implementácie, realizácie a zhodnotenia efektivity 

intervenčných postupov. Môţe byť zameraná na ovplyvňovanie vzdelávacích a edukačných 

postupov, zmeny v osobnostnom rozvoji klientov, modifikovanie systému a prostredia, 

v ktorom klient ţije, a tieţ na eliminovanie vzniku a príčin problematických oblastí klientov. 

Na základe týchto poţiadaviek si potom školskí psychológovia vymedzujú jednotlivé formy 

intervencie, ktoré závisia aj od typu školy, na ktorej pôsobia, ich odbornej spôsobilosti, 

úrovne poznatkov a skúseností, či pracovného štýlu a ochoty spolupráce zo strany 

zainteresovaných. (Hvozdík, 2017)  

Hodnotenie a diagnostika 

Hodnotiaca a diagnostická činnosť školského psychológa spočíva v jeho úzkej 

spolupráci so samotnými klientmi, pedagógmi, vychovávateľmi, odbornými zamestnancami, 

rodinami klientov a v neposlednom rade aj s ďalšími výchovno-vzdelávacími inštitúciami. 

Predmetom hodnotenia a diagnostiky môţu byť klienti samotní, ale aj ich rodiny, školská 



trieda, či samotné prostredie a klíma školy. V prvom rade je dôleţité poznamenať, 

ţe na rozdiel od hodnotiacej činnosti školského psychológa, má jeho diagnostická pôsobnosť 

výlučne orientačný charakter. Vyplýva to z jeho kompetencií a náplne práce ako odborného 

zamestnanca školy.(Hvozdík, 2017)  

Hodnotiaca činnosť školského psychológa je zameraná na poznávanie, 

identifikovanie a klasifikáciu systému školy a jej subsystémov. Na základe tejto činnosti 

si následne vymedzuje základné oblasti vlastnej pôsobnosti a vytvára si vlastný plán práce. 

Výsledkom hodnotiacej činnosti školského psychológa sú ním vytvorené hodnotiace správy 

jednotlivých aspektov systému školy a práca s nimi. Na základe získania týchto informácií 

a ich zhodnotenia sa dokáţe lepšie a efektívnejšie orientovať v aktuálnych potrebách 

a poţiadavkách systému školy a jej subsystémov. Tie predstavujú ţiakov, pedagógov, 

vychovávateľov, odborných  zamestnancov, rodiny ţiakov a ich vzájomné vzťahy. Zameriava 

sa tieţ na sociálne vzťahy v triedach, výchovný proces, vyučovacie štýly učiteľov, učebné 

štýly ţiakov, štýly rodinnej výchovy a pod. (Gajdošová a kol., 2020)  

Diagnostická činnosť školského psychológa spočíva v komplexnom poznávaní 

systému školy, pričom najčastejšie sa koncentruje na poznávanie ţiaka, školskej triedy 

a rodiny ţiakov.Výsledkom diagnostickej činnosti školského psychológa by mali byť ním 

vytvorené odporúčania slúţiace na výber a aplikáciu čo najvhodnejších prístupov a postupov 

vo vzdelávacom, edukačnom, adaptačnom, socializačnom a učebnom procese klientov. 

Psychologická diagnostika, ako sme uţ spomínali, má v školskom prostredí výlučne 

orientačný charakter a je uskutočňovaná širokou škálou neštandardizovaných techník a metód. 

Novelizáciou Zákonač. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných 

zamestnancoch v znení neskorších predpisovsa však situácia zmenila. V praxi to znamená, 

ţe školskí psychológovia môţu na diagnostiku klientov pouţiť uţ aj štandardizované techniky 

a metódy, ako súčasť ich kvalifikovanej a komplexnej diagnostickej činnosti. Naďalej však 

platí, ţe vydávanie oficiálnych dokumentov, ktorými sú napríklad posudky, odporúčania, 

výsledky a vyhodnotenia diagnostík, či stanoviská k integrácií, výchovným a vzdelávacím 

postupov a pod., môţu vydávať len CPPPaP, CŠPP. Medzi základné diagnostické metódy 

vyuţívané v školách patria: 

- pozorovanie, 

- rozhovor, 

- ratingové a posudzovacie škály, 



- testové metódy, 

- projektívne techniky, 

- analýzy činností klientov a pod. (Antalová a kol., 2020) 

Dúfame, ţe vám táto teoretická časť nášho manuálu pomohla lepšie si priblíţiť prácu 

školského psychológa a ţe informácie, ktoré sme vám v nej ponúkli pre vás budú slúţiť ako 

zdroj resp. pomoc pri nadväzovaní spolupráce s ním. V ďalšej časti manuálu sme pre vás 

popísali konkrétne a praktické rady a informácie, akou formou vaša spolupráca so školským 

psychológom môţe vyzerať a prebiehať.  

KONKRÉTNE MOŢNOSTI SPOLUPRÁCE ŠKOLSKÉHO 

PSYCHOLÓGA S RODINOU 

Práca školského psychológa má svoje čaro a je jednou z tých profesií, ktoré 

sa s určitosťou vyznačujú rozmanitosťou a pestrosťou aj počas všedných dní. Mnoho 

školských psychológov svoju prácu popisuje ako činnosť všestrannú, nápomocnú, zmysluplnú 

a vylučujúcu rutinu. Za jej najväčšie pozitíva väčšina z nich označuje širokú škálu 

jej pôsobnosti a príleţitosť vnášať do ţivota mladých ľudí nové moţnosti a pocit, ţe niekomu 

na nich záleţí. Usmernenie, pomoc, hľadanie riešení alebo len vypočutie 

si ich „kaţdodenných“ problémov sú mnohokrát pre klientov školského psychológa posledné 

kvapky nádeje, ţe sa v ich ţivote niečo zmení a ţe dôjde k náprave, zlepšeniu a odstráneniu 

ich trápení, ale aj pozdvihnutiu ich potenciálu a pozitívnych vlastností. Práca s ľuďmi je 

pomerne náročná činnosť, ale pozorovanie jej výsledkov je najväčším zadosťučinením nie len 

pre školského psychológa, ale aj pre všetkých zainteresovaných.  

V tejto časti nášho manuálu vám ponúkneme stručný prehľad niekoľkých moţností 

a činností, ktorými vám školský psychológ môţe pomôcť pri spolupráci so školou alebo s ním 

samotným. Keďţe práca školského psychológa je naozaj špecifická činnosť, vyplývajúca 

z rozmanitej štruktúry a skladby jej ţiakov, pedagógov, vychovávateľov, odborných 

zamestnancov, či členov rodín ţiakov, ani táto časť našej príručky preto nemôţe obsiahnuť 

všetky oblasti jeho pôsobnosti, ani všetky typy praktických rád a činností, ktoré vám môţe 

školský psychológ ponúknuť. Vychádzajme teda z prakticky overených a účinných spôsobov 

spolupráce a tieţ z toho, čo vy samotní povaţujete za dôleţité.  

 



Kooperácia rodiny a školy 

Spolupráca rodiny a školy by mala byť aktívnou zloţkou všetkých školských 

zariadení. Z výsledkov výskumov Kaleshi (2010), Olveraet. al., (2004) a skúseností 

pedagógov či rodičov vyplýva, ţe kvalitná vzájomná spolupráca medzi rodinou a školou vedie 

k eliminácií problémov správania sa ţiakov, k pozitívnym zmenám v ich školských výkonoch 

a k ich motivácií k učeniu, či lepšej disciplíne vo výchove a vzdelávaní.   

Najčastejšie formy zapájania a spolupráce školy a rodín v súčasnom školstve: 

- zapájanie rodín do systému a chodu školy prostredníctvom Rady školy, 

- zapájanie rodín do pravidelných informačno-preventívnych triednych stretnutí,  

- zapájanie rodín do ţivota školy prostredníctvom webovej stránky školy, 

- zapájanie rodín do výchovno-vzdelávacieho a hodnotiaceho systému školy 

prostredníctvom informačného a hodnotiaceho portálu EduPage, 

- zapájanie rodín do kultúrneho diania v školách prostredníctvom školských 

podujatí, 

- zapájanie rodín do projektov, súťaţí a výziev prostredníctvom priamej 

alebo nepriamej účasti. (Šefránková a kol., 2013) 

Menej často vyuţívané a navrhované formy zapájania a spolupráce školy a rodín 

v súčasnom školstve:  

Individuálne formy zapájania: 

- konzultácie, 

- informačné denníky školy – priame poskytovanie dôleţitých informácií o dianí 

v škole, jednotlivých učiteľoch, zmenách v systéme a pod., 

- individuálne poradenstvo v oblasti školskej administratívy, práce s informačným 

portálom, školských práv a povinností ţiakov, špecifických potrieb ţiakov a pod., 

- tlmočenie, sprostredkovanie a pomoc v spolupráci s inými výchovno-

poradenskými inštitúciami, 

- sponzorstvo, materiálne zabezpečenie, výchovné pôsobenie na rôznych školských 

podujatiach a pod.  

Skupinové formy zapájania: 

- školské podujatia (besedy, prednášky, diskusie, akadémie, výstavy prác a pod.), 



- podporné rodičovské skupiny, 

- tréningové programy pre rodičov, 

- záujmové a športové činností detí, 

- spoločné aktivity v prostredí školy (zveľaďovanie školy, starostlivosť o interiér 

aj exteriér školy, účasť na dni otvorených dverí a pod.), 

- spoločné učenie, vyučovanie, (exkurzie, škola v prírode, tvorivé dielne, projektové 

dni a pod.) 

- príleţitostné stretnutia (spoločné oslavy, spoločná turistika a pod.) 

- workshopy (edukatívne stretnutia rôzneho zamerania, prepájania učiva s rôznymi 

oblasťami reálneho ţivota, aktívne spoločné trávenie voľného času, budovanie 

tradícií a pod.) 

-  triedne a školské spoločenstvo. (Smíková, Hybenová, Dianovská a kol., 2014) 

Inovatívne formy zapájania: 

- otvorený deň pre rodičov a deti (rodičia a deti strávia spoločný čas v škole, 

prezentujú svoje práce, predstavujú im školskú triedu, priestory školy, učební, 

chodieb, telocvične, školskej jedálne, školského dvora a pod., stretávajú 

sa s pedagógmi, vychovávateľmi, odbornými zamestnancami, spoluţiakmi 

a ich rodičmi a pod.), 

- komunikačný kruh (za prítomnosti rodičov a školského psychológa 

ţiaciorganizujú pravidelné debaty sediac v kruhu a riešia témy v oblasti 

komunikačných a sociálnych zručností a ich nácviku),  

- list rodičom (rodičia sú formou písomného alebo verbálneho kontaktu pravidelne 

informovaní o úspešných výsledkoch a neúspechoch, či problémoch ţiakov 

v ich školskej činnosti), 

- Klub rodičov a pedagógov (organizovanie pravidelných stretnutí rodičov 

a pedagógov na vopred vyhradenom miesteza účelom získavania nových 

informácií o zmenách v systéme školy a o dianí v nej, 

- Zrkadlo minulého týţdňa (na konci vyučovacieho týţdňa ţiaci spíšu zoznam 

toho, čo nové sa počas neho naučili, čo zaţili, aké dosiahli úspechy, čo sa 

im páčilo/nepáčilo). (Gajdošová a kol.,2020) 

Ponúkame aj niekoľko vlastne vytvorených inovatívnych foriem zapájania: 



- Týţdeň prevencie (rodičia sa spolu so ţiakmi a školským psychológom spoločne 

podieľajú na organizácií a realizácií týţdňa prevencie. Zámerom takéhoto druhu 

zapojenia rodiny do problematiky prevencie je protektívny charakter, nácvik 

vzájomného rešpektu, nácvik kooperácie a manaţmentu pozícií a povinností 

a eliminácie sociálno-patologických javov.), 

- Všetci za jedného (pravidelne organizovaná spoločná aktivita triedneho kolektívu 

ţiakov a rodičov, rôzneho druhu – návšteva kina, turistika, zveľaďovanie triedy, 

opekanie v prírode a pod., za účelom spoznávania sa, zbliţovania a zdieľania 

spoločných záujmov, či úspechov a problémov ţiakov), 

- Kariéra vs. zábava (pravidelne organizovaná beseda rodičov, ţiakov a školského 

psychológa ako moderátora so zámerom oboznamovania sa ţiakov s profesijnými 

úspechmi a zameraniami ich rodičov, vypracovanie zoznamu povolaní a záľub 

rodičov detí, priama účasť rodičov ako prezentujúcich svoj profesijný ţivot, 

záľuby a úspechy v nich)  

- Buďme spolu lepší a múdrejší (zapojenie rodín ţiakov formou dobrovoľníctva – 

pomoc pri učení – doučovanie, pomoc pri nácviku zručností – šport, hudba, 

umenie a pod., pomoc pri problémoch v správaní – pridelenie činnosti, pozície 

alebo úlohy ţiaka v triede a pod.), 

- Školský ples (jednorazová spoločenská udalosť určená pre pedagógov a  rodičov 

ţiakov školy) 

- Chcem vedieť viac (zapoţičiavanie odbornej literatúry rodičom, týkajúcej sa 

napríklad vývinových porúch detí, sociálnych problémov detí, výchovno-

vzdelávacích problémov detí a pod., na lepšie pochopenie vlastného dieťaťa 

a taktieţ spôsobov a moţností jeho vzdelávania, výchovy, nápravy, či podpory.) 

- Ako Vám môţem pomôcť? (workshop pod vedením školského psychológa 

slúţiaci na oboznámenie rodičov a učiteľov s moţnosťami jeho práce 

a ich aktívneho zapájania sa do tejto kooperácie). 

Nepriame formy zapájania:  

- ţiacke kniţky, 

- školské časopisy, 

- informačné nástenky, 

- webstránka, 

- video záznamy a fotografie z rôznych podujatí a mimoškolských aktivít, 



- rozhlasové vstupy, 

- rodičovské a ţiackej ankety, 

- schránky prianí a sťaţností a pod. (Antalová a kol., 2020) 

Komunikácia rodiny a školy 

V tejto časti nášho manuálu vám ponúkame niekoľko uţitočných rád, ako realizovať 

a viesť komunikáciu medzi rodinou a školou. Touto cestou vám tieţ dávame do povedomia 

účinné stratégievedenia rozhovoru, či stručný prehľad o postupe pri nadväzovaní kontaktu 

s rodinou. 

Podľa Olvera (2021) je komunikáciajedným z kľúčových aspektov pre nárast počtu 

aktívne sa podieľajúcich rodín na fungovaní a systéme školy. Jej cieľom nie je len aktívna 

účasť rodín, ale aj zlepšenie kvality vzájomných vzťahov medzi rodinou a školou. 

Základnými predpokladmi pre naplnenie týchto cieľov sú účinná, otvorená a priama 

komunikácia medzi rodinou a pedagógmi, rodinou a školským psychológom, či školským 

psychológom a ţiakmi samotnými. 

Komunikácia rodiny a školy predstavuje dôleţitú činnosť, ktorej východiskami sú: 

- sprostredkovanie informácií o dianí, systéme a štruktúre školy,  

- reflektovanie poznatkov uplatňovaných v práci so ţiakom,  

- zabezpečovanie styku s rodinou. (Ihnacík, 2012) 

Efektívna komunikácia medzi rodinou a školou by mala prebiehať v zmysle niţšie 

uvedených predpokladov: 

- budovanie dôvery, 

- úprimný záujem o potreby, poţiadavky a problémy rodičov, 

- vzbudzovanie pocitu u rodičov, ţe sú dôleţitými činiteľmi výchovy a vzdelávania 

svojich detí, 

- tolerancia, pozornosť, nedirektívny prístup pri vypočutí rodičov, 

- priateľský a empatický prístup sprevádzaný úsmevom na tvári, 

- prejav záujmu formou kladenia otázok, hľadania spoločných cieľov, a riešení 

potrieb, poţiadaviek a problémov rodičov, 

- rozprávanie a konštruktívne vedenie dialógu s rodičmi o tom, čo ich zaujíma, 

trápi, teší a pod. (Soroková, 2019) 



Nevyhnutnou podmienkou úspešnej a efektívnej komunikácie medzi rodinou 

a školou je vhodne zvolená stratégia vedenia rozhovoru. Tu vám uvádzame niekoľko praxou 

overených a významných stratégií dobre vedeného rozhovoru: 

a) atmosféra dôvery a bezpečného prostredia – pre vytvorenie dôvernej atmosféry 

v komunikácií je potrebné najmä docieliť ochotu rodiča spolupracovať, zdôveriť 

sa, nebáť sa úprimne a otvorene hovoriť. Na vytvorenie dôvernej atmosféry 

je vhodné rozprávať príjemným tónom, pomalým tempom, jasnou 

a zrozumiteľnou rečou. Ďalej je dôleţité udrţiavať očný kontakt, mať rovnocennú 

pozíciu a neprerušovať a nehodnotiť rozprávajúceho.  

b) prejav záujmu – pre vytvorenie a nadobudnutie pocitu záujmu a ochoty pomôcť 

je dôleţité prejaviť zvýšenú pozornosť o danú potrebu, poţiadavku a problém 

rodiča. V tomto smere by mal rodič nadobudnúť pocit, ţe školskému 

psychológovi naozaj záleţí na tom ako vidí, pociťuje a vníma danú situáciu. 

Zo strany školského psychológa je pomerne dôleţité pristupovať ku rodičovi 

citlivo, empaticky a vhodné je aj pouţitie priateľských a otvorených neverbálnych 

prvkov v komunikácií. 

c) eliminácia strachu – pre vytvorenie otvorenej a priateľskej atmosféry je dôleţité, 

aby sa školský psychológ v komunikácií s rodičom vyvaroval neţiaducim 

aspektom verbálneho a neverbálneho prejavu. Sú nimi napríklad direktívny tón 

hlasu, nevhodné zvukové prejavy, časté opakovanie alebo vynechania kľúčových 

pojmov, ktoré sú predmetom rozhovoru, pouţívanie citosloviec, neúprimné 

úsmevy, prekrúcane očami, pohľad do neznáma, neposednosť, nepokoj, 

prekríţené ruky a pod. 

d) zlepšenie komunikácie – pre účinné a kvalitné vedenie rozhovoru je dôleţité, aby 

školský psychológ ovládal základné aspekty uľahčujúce komunikáciu. Sú nimi: 

- vhodná formulácia odpovedí a otázok, 

- zohľadňovanie pohlavia, veku, vzdelania, sociokultúrneho postavenia rodiča, 

- pouţívanie primeraných prvkov v komunikácií,  

- vyhýbanie sa slangu, vtipom, dvojzmyslom, príliš odborným termínom 

a pod., 

- vyhýbanie sa zloţitým, nejasným, sugestívnym otázkam a otázkam 

vyţadujúcim jednoslovné odpovede alebo odpovede áno/nie, či otázkam 

spôsobujúcim rozpaky a pochybnosti na strane rodiča, 



- povzbudzovanie v komunikácií,  

- kladenie doplňujúcich otázok na zisťovanie špecifík a ďalších potrebných 

informácií pre zvýšenie efektivity rozhovoru, 

- identifikovanie emócií, verbálnych a neverbálnych prejavov v správaní a reči 

rodiča, 

- práca s tichom, 

- zmena témy, 

- tolerancia a kontrola emócií, schopnosť počúvať, 

- kritická analýza rozhovoru, 

- sumarizácia rozhovoru a pod. (Gajdošová a kol., 2020) 

Ďalšími dôleţitými faktormi pre efektívnu komunikáciu sú vhodné podmienky 

pre jeho realizáciu. Sú nimi: 

- vopred dohodnutý čas a miesto realizácie rozhovoru, 

- vopred ujasnená téma rozhovoru pre účely prípravy školského psychológa, 

- realizácia rozhovoru v osobnom kontakte (ak to situácie nedovoľuje, môţeme 

rozhovor viesť telefonicky, alebo písomnou formou - email, list a pod.) 

- realizácia rozhovoru na pokojnom, čistom a bezpečnom mieste (kancelária 

školského psychológa, prázdna školská trieda, školská kniţnica a pod.) 

- ak je to potrebné, realizácia rozhovoru len so zainteresovanými osobami 

(ţiak, pedagóg, špeciálny pedagóg, vedenie školy a pod.)(Šefránková a kol., 

2013) 

Pre zlepšenie komunikácie medzi rodinou a školou je zo strany školského 

psychológa dôleţité naplánovať a ujasniť si priebeh rozhovoru. Preto vám touto cestou 

ponúkame prehľad fáz rozhovoru:  

- príprava na rozhovor, 

- popis témy rozhovoru, 

- interpretácia témy, 

- spoločné hľadanie riešenie témy rozhovoru, 

- zhrnutie a dohoda o ďalších postupoch. (Čapek, 2013) 

Ako posledné vám v tejto časti ponúkneme nami navrhnuté formy komunikácie, 

ktoré by mali viesť k zlepšeniu a skvalitneniu spolupráce medzi rodinou a školou: 



- vstupné resp. informácie poskytujúce rozhovory, 

- konzultačné hodiny, 

- pozorovanie, 

- návšteva rodiny, 

- interview,dotazník, anketa, schránka prianí a sťaţností, 

- neformálne stretnutia a rozhovory s rodičmi a pod. 

Koordinácia spolupráce medzi rodinou a školou  

Koordinácia spolupráce medzi rodinou a školou je tieţ jednou zo základných náplní 

práce školského psychológa. Zameriava sa na vhodnú integráciu a implementáciu aktivít 

a pracovných postupov, či metód všetkých činiteľov pôsobiacich vo výchove a vzdelávaní. 

Široká škála jeho pôsobnosti v školských zariadeniach mu prostredníctvom tejto činnosti 

dovoľuje zastávať rôzne funkcie. Školský psychológ tak môţe byť: poradcom, lídrom, 

mediátorom, konzultantom, spolupracovníkom pri inkluzívnej edukácií, diagnostikom, 

facilitátorom, podporovateľom duševného zdravia, realizátorom intervencie a prevencie, 

kariérnym poradcom, či manaţérom. V pozícií týchto profesijných rolí však školský 

psychológ nepracuje sám. Jeho činnosť je zameraná na prácu s klientmi. V nej zastáva 

jednotlivé pozície podľa potrieb a poţiadaviek na jeho odbornú psychologickú činnosť. 

Klientmi školského psychológa tak môţu byť ţiaci, rodina ţiakov, pedagógovia, 

vychovávatelia, odborní zamestnanci, vedenie školy a pod. Koordinácia spolupráce 

medzi rodinou a školou však zahŕňa aj aktívnu komunikáciu s inými výchovno-vzdelávacími 

inštitúciami. Najčastejšie sú to CPPPaP, CŠPP, pedopsychiatri, sociálna kuratela, polícia, 

reedukačné centrá, ako aj mimoškolské organizácie spolupracujúce so školou 

a rodinou.(Smíková, Hybenová, Dianovská a kol., 2014) 

V rámci tejto časti nášho manuálu vám ponúkame niekoľko praktických činností 

a aktivít, ktoré môţe školský psychológ pouţívať v oblasti koordinácie spolupráce medzi 

rodinou a školou. Rozhodli sme sa ich rozdeliť do jednotlivých oblastí jeho profesijnej 

pôsobnosti. 

Poradenstvo a konzultácia 

V tejto oblasti ponúka školský psychológ veľké mnoţstvo praktických 

aj teoretických činností v oblasti spolupráce medzi rodinou a školou, a tieţ 

ich sprostredkovanie. Uvádzame preto len niekoľko vybraných činností: 



- vedenie pomáhajúceho rozhovoru, motivačné rozhovory, coaching a pod. –ide 

o poradensko-konzultačné aktivity na úrovni individuálnej spolupráce s rodičmi 

ţiakov, ktoré majú viesť k zlepšeniu poznaniu osobnosti dieťaťa alebo vzťahu 

medzi rodičom a dieťaťom, či k hľadaniu riešenia problémových 

a zaťaţkávajúcichsituácií. Spočívajú v nácviku rodičovských zručností, 

ale aj v aplikácií zmien v rodičovskom prístupe, štýle výchovy a pod., 

- kurzy pre rodičov (kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný, kurz Efektívneho 

rodičovstva a iné.) – ich úlohou je sprostredkovať rodičom účinné výchovné 

postupy a prístupy, ktoré sú zamerané na riešenie problému, 

- webináre pre rodičov (Čo s mojím pubertiakom, Emočné dozrievanie a vývinová 

psychológia, Ţivot bez konfliktov, Láskyplná výchova, Ako byť skvelým 

rodičom a nezblázniť sa, Nové trendy vo výchove a pod.) – ich úlohou je pomoc 

rodičom zvládnuť výchovné pôsobenie zo strany rodiny, či lepšie pochopenie 

preţívania a problémov vlastných detí (dostupné 

na: https://eduworld.sk/kz/168/kurzy-pre-rodicov) 

- rodinné terapie (detská psychoterapia, hrová terapie, filiálna terapia 

a kognitívno-behaviorálna terapie vo výchove detí, terapie vedúce k účinnému 

zostaveniu hodnotových rebríčkov a pod.)  

- zvládacie techniky –copingové stratégie – patria sem: 

- aktívne stratégie zvládania – prechádzky, beh, turistika, tanec, 

bicyklovanie, stresová loptička a pod.,  

- relaxačné stratégie zvládania –počúvanie upokojujúcej hudby, 

dychové cvičenia, relaxácie, odpočinok, pitie vody, čítanie kníh, teplá 

vaňa, trávenie času v prírode a pod.,  

- stratégie kreatívneho zvládania – omaľovánky, kresba, hra 

na hudobný nástroj, písanie denníka, stavenie lega a pod., 

- stratégie sociálneho zvládania – spoločenské hry s rodinou, stretnutia 

s priateľmi, starostlivosť o domáceho miláčika a pod. 

- techniky rodinnej stimulácie (príbehy a metafory, projektívne techniky, techniky 

zaloţené na výmene rolí, záţitkoch, či zvládaní vlastných emócií, ďalej 

arteterapia, muzikoterapiaa pod.) (Gajdošová a kol., 2020) 

- a ďalšie iné. 

 

https://eduworld.sk/kz/168/kurzy-pre-rodicov


Prevencia a intervencia 

Aj v tejto oblasti ponúka školský psychológ široký škálu praktických a teoretických 

aktív, ktorých cieľom je eliminácia problémovéhosprávania detí, problémov v učení 

a vo výchove, či optimalizácia osobnostného, edukačného a vzdelávacieho rozvoja dieťaťa. 

Tento ukazovateľ je spoločným cieľom nie len rodiny, ale aj školy.  

Najčastejšími oblasťami prevenčných a intervenčných aktivít sú sociálno-patologické 

javy, ako je agresivita, šikanovanie, intolerancia, záškoláctvo, delikvencia, drogová závislosť, 

narastajúci stres, vyčerpanosť, napätie a konflikty medzi rovesníkmi, učiteľmi a ţiakmi a pod. 

Preventívne aktivity a programy: 

a) jednorazové aktivity:  

- hrové aktivity: Terč, Bremeno, Kvet, Čiara, Horúce kreslo, Osobné hranice, 

Dobrý sluha a zlý pán a pod., (Bagalová a kol., 2013) 

- komunikačné aktivity: Ja-výrok, Plus a mínus v triede, Strom komplimentov, 

Tajomtsvá, a pod. (Smíková, Hybenová, Dianovská a  kol., 2014) 

b) preventívne programy:  

- Zippyho kamaráti, Kozmo a jeho dobrodruţstvá (Centrum slniečko n.o), 

Komunikujeme nenásilne (Rosenberg, 2016 in Gajdošová a kol., 2020), Nenič 

svoje (múdre) telo (Raynerová, 1997 in Gajdošová a kol.,2020), Ako sa stať 

sám sebou (Zelina, Lenárt, 2007 in Gajdošová a kol., 2020) a pod.  

c) rovesnícke Peer skupiny. 

Intervenčné aktivity a  programy 

a) intervenčné programy pre učiteľov: 

- Program asertívneho riadenia triedy (Canterom, 1989 in Gajdošová 

a kol., 2020), 

- Intervenčný program na zvyšovanie pozitívneho sebaobrazu 

a sociálnych spôsobilostí budúcich učiteľov (Macková, 2008), 

- Intervenčný program starostlivosti o seba pre pomáhajúce profesie 

(Mesárošová a kol., 2019). 

b) Intervenčné programy pre ţiakov: 



- Program rozvoja emocionálnej inteligencie (Gajdošová, 1998 

in Gajdošová a kol., 2020), 

- Aby sme si rozumeli (Martonová, Metašíková, 2002 in Gajdošová 

a kol., 2020), 

- Intervenčný program rozvíjania prosociálneho správania 

so zameraním na prevenciu závislostí (Kopasová, 1999 in Gajdošová 

a kol., 2020), 

- Adaptačný program ţiakov stredných škôl (Slezáková, Tipáková 2006 

in Gajdošová a kol., 2020) a iné. 

c) krízová intervencia – intervencia zameraná na situácie vykazujúce tragický 

charakter, ktoré sa udiali náhle, a ktoré nadmerne zaťaţujú psychické preţívanie 

postihnutých osôb. 

Všetky vyššie uvedené aktivity a programy sme pre rozsah manuálu 

nekonkretizovali, ale sú dostupné v publikáciách a internetových odkazoch:Vzťah učiteľ 

a žiak a motivácia k učeniu (Bagalová a kol., 2013), Pomoc v praxi (Smíková, Hybenová, 

Dianovská a kol., 2014)Sociálne problémy v škole (Šefránková a kol., 2013) Školská 

psychológia a psychológ v edukačnej praxi (Gajdošová a spol., 2020), Intervenčný program 

na zvyšovanie pozitívneho sebaobrazu a sociálnych spôsobilostí budúcich učiteľov (Macková, 

2008 dostupné na: https://e-pedagogium.upol.cz/artkey/epd-200802-0004_Intervencny-

program-na-zvysovanie-pozitivneho-sebaobrazu-a-socialnych-sposobilosti-buducich-

ucitelov.php, Intervenčný program starostlivosti o seba pre pomáhajúce profesie (Mesárošová 

a kol., 2019 dostupné na: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/2019/ff/intervencny-program-

starostlivosti-web.pdf). 

Diagnostika 

V práci školského psychológa má diagnostika orientačný charakter. Aj napriek tomu 

však môţe školský psychológ vyuţívať bohatú paletupsychodiagnostických metód. Sú nimi 

napríklad interview, pozorovanie, sociometria, dotazník, anketa, posudzovacie škály, 

projektívne techniky a pod. 

a) diagnostika ţiaka: 

- pozorovanie v prirodzených podmienkach, 

- ratingové- posudzovacie škály, 

https://e-pedagogium.upol.cz/artkey/epd-200802-0004_Intervencny-program-na-zvysovanie-pozitivneho-sebaobrazu-a-socialnych-sposobilosti-buducich-ucitelov.php
https://e-pedagogium.upol.cz/artkey/epd-200802-0004_Intervencny-program-na-zvysovanie-pozitivneho-sebaobrazu-a-socialnych-sposobilosti-buducich-ucitelov.php
https://e-pedagogium.upol.cz/artkey/epd-200802-0004_Intervencny-program-na-zvysovanie-pozitivneho-sebaobrazu-a-socialnych-sposobilosti-buducich-ucitelov.php
https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/2019/ff/intervencny-program-starostlivosti-web.pdf
https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/2019/ff/intervencny-program-starostlivosti-web.pdf


- testové metódy (Ravenove progresívne matice, Test štruktúry 

inteligencie, Bellov dotazník prispôsobivosti a iné), 

- projektívne techniky (nedokončené vety, čarovná izba, welt test 

a iné).  

b) diagnostika školskej triedy: 

- pozorovanie, 

- sociometria, 

- dotazníky (Skutočná trieda, SO-RA-D a iné). 

c) diagnostika rodiny ţiaka: 

- pozorovanie v domácom prostredí, 

- rozhovor, 

- Dotazník Ador, 

- Škála rodinného prostredia a iné. (Gajdošová a kol., 2020) 

Kde a ako nájdem pomoc – Uţitočné informácie a odkazy 

Moţnosť kontaktovať školského psychológa by mala byť prístupná všetkým jej 

ţiadateľom. Pretoţe kaţdá škola na Slovensku by mala mať zabezpečený prístup k sluţbám 

školského psychológa., či uţ priamo v škole alebo prostredníctvom spolupráce s CPPPaP 

a CŠPP. Hoci niektorí školskí psychológovia pôsobia na dvoch alebo viacerých školách, 

alebo sú pracovníkmi CPPPaP, či CŠPP, čo znamená ţe nemusia byť zastihnuteľní kaţdý deň, 

k ich pomoci má nárok sa dostať kaţdý, kto o ňu poţiada. Na školským psychológov sa 

môţete najčastejšie obrátiť priamo prostredníctvom školy, alebo kontaktných údajov na 

webových stránkach školy, či ústredia okresného školstva.  

Dôvod vyhľadania pomoci školského psychológa môţe vyplývať aj z faktu, ţe všetci 

ţiaci a ich rodiny, alebo ďalší nádejní klienti pociťujúci potrebu vyuţiť jeho psychologické 

sluţby, pretoţe môţu z času na čas čeliť problémom súvisiacim s učením, sociálnymi 

vzťahmi, ťaţkými rozhodnutiami alebo zvládaním emócií, ako je pocit depresie, úzkosti, 

obáv alebo izolácie. Práve preto školskí psychológovia pomáhajú týmto ţiakom, rodinám, 

pedagógom a členom komunity pochopiť a vyriešiť dlhodobé, chronické problémy aj 

krátkodobé problémy, s ktorými sa môţu v ţivote stretnúť. Môţeme teda tvrdiť, ţe sú 



vysoko kvalifikovaným a pohotovým zdrojom v snahe zabezpečiť, aby sa všetkým v škole, 

doma a v ţivote. 

Uţitočné webové odkazy:  

https://vudpap.sk/, 

https://mpc-edu.sk/sk,  

https://www.minedu.sk/, 

http://www.aspsr.sk/index.php, 

http://www.portalskolskejpsychologie.sk/, 

http://journals.muni.cz 

https://globalnevzdelavanie.sk/ 

https://www.komposyt.sk/ 
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