Sdělení k projektu
EMOČNÍ INTELIGENCE - BEZPEČNÉ KLIMA MEZI ŽÁKY
projekt probíhá na Sportovním gymnáziu Plzeň v průběhu měsíců BŘEZEN - ČERVEN 2019

V rámci projektu SG nabízí BEZPLATNÉ PORADENSKÉ KONZULTACE:
 se sportovní psycholožkou PhDr. Evou Šauerovou http://www.evasauerova.cz/
 se speciální pedagožkou Mgr. Romanou Šimkovou
http://specms.webnode.cz/specialne-pedagogicke-centrum/
KONZULTACE MŮŽE VYUŽÍT:
 žák sám
 žák v doprovodu svého zákonného zástupce
 zákonný zástupce žáka.
Délka konzultace 45 minut (lze prodloužit i opakovat).
Konzultace probíhají v konferenční místnosti školy (1. patro, vlevo od vrátnice).
ŽÁK SE ZÁJMEM O KONZULTACI
zašle na e-mail simandlo@sgpilsen.cz nebo odevzdá do sekretariátu školy pí Jíchové formulář Přihláška
ke konzultaci s Informovaným souhlasem s poskytnutím poradenských služeb podepsaný zákonným
zástupcem.
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ŽÁKA SE ZÁJMEM O KONZULTACI
zašle na e-mail simandlo@sgpilsen.cz nebo odevzdá do sekretariátu školy pí Jíchové formulář Přihláška
ke konzultaci.
NÁSLEDNĚ bude zájemce kontaktován na telefonním čísle uvedeném na přihlášce, příp. na e-mail, a bude
mu nabídnut termín konzultace.
Případné informace u výchovné poradkyně PhDr. Šimandlové, e-mail: simandlo@sgpilsen.cz

Sportovní gymnázium Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň 318 00

PŘIHLÁŠKA KE KONZULTACI
A

INFORMOVANÝ SOUHLAS S POSKYTNUTÍM PORADENSKÝCH SLUŽEB V RÁMCI PROJEKTU
EMOČNÍ INTELIGENCE - BEZPEČNÉ KLIMA MEZI ŽÁKY
Poučení ve smyslu vyhlášky 72/2005 Sb. v pozdějším znění
 Cíl a očekávání: prevence rizik výchovných obtíží, sociálně patologických jevů a dalších problémů
souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací, udržení bezpečného
školního prostředí, rozvoj osobnosti (schopností, dovedností a zájmů).
 Postupy: dle povahy poradenské služby - psychologické a speciálně pedagogické konzultace s žáky,
se zákonnými zástupci žáka, s pedagogickými pracovníky.
 Rizika a nevýhody: pro dítě/žáka z těchto setkání nevyplývají žádná předvídatelná rizika.
Objeví-li se nějaký problém, je konzultace okamžitě přerušena a podle povahy obtíží je doporučena
návštěva u jiných odborníků.
Potvrzuji, že v souladu se zněním Vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních 72/2005 Sb. jsem byl/a poučen/a o obsahu a rozsahu poradenské služby. Měl/a
jsem možnost klást otázky osobně nebo zprostředkovaně (pedagog školy, výchovný poradce, vedení školy).

MÁM ZÁJEM O BEZPLATNOU KONZULTACI:
S PSYCHOLOŽKOU - SE SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKOU - S PSYCHOLOŽKOU I SPEC. PEDAGOŽKOU*
(* nevhodné škrtněte)
Jméno žáka: ________________________________________ třída: _______________________________
Jméno zákonného zástupce, vztah k žáku: _____________________________________________________
Kontakt: E-mail, příp. telefon žáka:__________________________________________________________
Kontakt: E-mail, příp. telefon zákon. zástupce:_________________________________________________
Podpis žáka:_________________________________________
Podpis zákonného zástupce:____________________________

V _________ dne ________2019

