
V Základnej škole, Kúpeľná 2 v Prešove pracuje školská psychologička – PhDr. 

Anna Mrúzová, ktorá je v pracovnom pomere s Centrom pedagogicko – psychologického 

poradenstva a prevencie, Levočská 7 v Prešove.  

 

Hlavným poslaním školskej psychologičky ako odbornej zamestnankyne je 

poskytovať odborné psychologicko - edukačné služby žiakom, pedagogickým zamestnancom, 

rodičom (zákonným zástupcom) v záujme efektívneho a optimálneho fungovania školy ako 

systému s dôrazom na psychické zdravie žiakov  a adekvátny rozvoj ich osobnosti. 

 

Úlohy školskej psychologičky v základnej škole  

 

V záujme humanizácie procesu výchovy a vzdelávania, rozvíjania osobnosti žiakov 

plní školská psychologička tieto úlohy: 

 

Vo vzťahu k žiakom: 

1. Poskytuje psychologické, poradenské služby a preventívnu starostlivosť žiakom. 

2. Poznáva osobnosť žiakov, ich schopnosti, záujmy, postoje, osobnostné vlastnosti 

a motiváciu k učeniu. 

3. Sleduje úroveň školskej spôsobilosti detí vstupujúcich do školy, navrhuje efektívne 

intervencie na rozvíjanie schopností detí. 

4. Participuje pri zápise detí do 1. ročníka. 

5. Realizuje depistážne vyšetrenia detí nezaškolených v MŠ. 

6. Identifikuje úroveň kognitívneho vývinu a kognitívnych procesov žiakov. 

7. Pozornosť venuje žiakom s problémami v učení, najmä žiakom učiacich sa pod svoje 

možnosti, pasívnym, nemotivovaným, či žiakom s pomalým tempom práce. 

8. Identifikuje žiakov s poruchami správania. 

9. Navrhuje výchovné a vzdelávacie prístupy. 

10. Poskytuje žiakom diagnostiku a poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie. 

11. Pripravuje a realizuje preventívne programy zamerané elimináciu sociálno – 

patologických javov v školskom prostredí. 

12. Pomáha pri riešení interakčných vzťahoch v školskej triede a pri optimalizácii 

sociálnej klímy triedy. 

13. Pracuje so žiakmi nachádzajúcimi sa v kríze, vykonáva intervenčnú činnosť a spolu 

s inými odborníkmi eliminuje nežiaduce dôsledky krízového stavu. 

 

Vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom: 

1. Vykonáva konzultačnú a informačnú činnosť orientovanú na adekvátne uplatňovanie 

psychologických aspektov výchovy a vzdelávania v školských podmienkach. 

2. Poskytuje poradenské služby pedagogickým zamestnancom v oblasti profesijného, 

osobnostného rozvoja žiakov. 

3. Poskytuje poradenstvo a pomoc pri realizácii individuálneho začlenenia žiakov so 

špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Sleduje efektívnosť individuálnych 

vzdelávacích programov pri individuálnom začlenení žiakov s poruchami učenia 

a správania. 



                                                                                                                                                      

4. Spolupracuje s pedagogickými zamestnancami v oblasti prevencie sociálno – 

patologických javov. 

             

Vo vzťahu k rodičom (zákonným zástupcom): 

1. Vykonáva konzultačnú, poradenskú  a informačnú činnosť. 

2. Spolupracuje s rodičmi (zákonným zástupcom) pri nachádzaní a realizovaní 

optimálnych postupov pri výchove a vzdelávaní detí. 

 

 

 


