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Mám vystudovanou Pedagogickou fakultu v Olomouci a jsem  

absolventkou čtyřletého Integračního psychoterapeutického  

výcviku. Za posledních 10 let jsem prošla mnohými odbornými 

kurzy, které byly zaměřené jednak na sebe rozvoj a také  

na specifickou práci s dětmi, rodiči, pedagogy a třídními kolektivy.  

Pracovala jsem ve školství a v SPC na pozici pedagog-terapeut. Vedla jsem  

kroužky, projektové dny, skupiny dětí a obsahem těchto aktivit byla práce 

zaměřená na etickou výchovu, osobností výchovu, problémové chování (ADHD, 

šikana apod). Pracuji také samostatně terapeuticky i ve spolupráci s jinými 

organizacemi (OSPOD, SPC, ŠPZ,….) a to jak individuálně s dětmi a dospělými, 

tak se skupinami.   

 

Na pozici školního terapeuta - pedagoga vykonávám činnosti konzultační, 

poradenské, terapeutické, metodické a informační. Mým cílem je usnadnit dětem 

cestu školním životem a k tomu je většinou nutná i spolupráce s rodiči a učiteli.  

 

Žáci se na mne mohou obracet, když mají problémy s učením, jsou neúspěšní, 

mají potíže se soustředěním, s chováním, necítí se ve třídě dobře, mají problémy 

se spolužáky, s některým z učitelů, trápí je tréma, strach ze zkoušení nebo prožili 

traumatizující zážitek nebo když si potřebují o čemkoliv popovídat. 

 

Jsem k dispozici rodičům, kterým nabízím konzultace k otázkám vhodného 

vedení dítěte s výchovnými potížemi, pomoc při správném řešení školní přípravy, 

když bude podezření, že se děje něco dítěti ve škole, co by se mu dít nemělo. 

Pokud má dítě jakékoliv psychické problémy (strachy, je neobvykle zamlklé, 

stěžuje si často na nevolnosti). Když se v rodině dějí velké změny nebo se řeší 

problémy, které mohou mít dopad na psychiku dítěte (rozvod, úmrtí,….. )  

 

Spolupracuji i s pedagogy a pomáhám jim při zlepšení atmosféry ve třídě, při 

řešení výukových a výchovných problémů jednotlivých žáků, poskytuji učitelům 

metodické vedení, spolupodílím se na prevenci negativních jevů, jako např. 

šikana, záškoláctví, závislosti aj., případně jsem nápomocná při řešení již 

vzniklých patologických jevů. 

 

Jsem nezávislý pracovník a jsem vázána mlčenlivostí a zákonem č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů. Obsah konzultací je důvěrný, výstupy směrem ke 

škole nebo dalším institucím jsou podávány jen se souhlasem zákonných 

zástupců a žáka. Přístup k dokumentaci mají pouze zákonní zástupci (případně 

děti). Veškerá dokumentace je archivována.  

 



Děti se ke mně dostanou na základě doporučení učitele, na žádost rodičů i na 

základě vlastního přání. Pracuji se třídou jako kolektivem i s jednotlivými dětmi. K 

individuální systematické práci s dítětem je nutný písemný souhlas zákonných 

zástupců.  

 


