ASOCIACE ŠKOLNÍ PSYC HOLOGIE
Profesní sdružení školních psychologů a studentů psychologie

Neformální zápis z jednání zástupců AŠP (J. Zapletalová, J. Juřičková, B. Lazarová)
s pracovníky MŠMT (I. Blažková, J. Beran, M. Černý, L. Seifert) o institucionalizaci školních
psychologů ze dne 14. 3. 2022

Podle předchozích informací budou chystané šablony pro ZŠ (se záměrem „překlopení“ do systému)
nastaveny takto:



-

400- 749
1 úvazek
300-399
0,8 úvazku
180-299
0,5 úvazku
ZŠ nad 180 žáků budou mít nárok na poloviční úvazek psychologa – zaměstnanec školy
ZŠ pod 180 žáků budou mít nárok na kratší úvazek školního psychologa, který bude
zaměstnancem PPP. Tento úvazek mohou mít i stávající zaměstnanci PPP s tím, že budou
v určené škole vykonávat náplň práce školního psychologa.

Toto rozmezí platí pro školní psychology i školní speciální pedagogy, ale u škol, kde bude více jak
12% žáků se SVP (od 400 žáků dále) se dále posiluje úvazek speciálního pedagoga v přímé úměře
navyšujících se žáků se SVP. Volba profese je na řediteli školy.
Jedním z hlavních témat byla náplň práce při zkrácených úvazcích. Dohodlo se, že ředitelé škol
budou v metodickém pokynu seznámeni s tím, jaké požadavky na školního psychologa mohou
mít (odlišení práce poradenských a školních psychologů, respekt k zaměření psychologa,
zvažování potřeb školy). Problémem je, že v náplni práce je odvolání na standardní činnosti
vyhlášky, ale u sníženého úvazku např. na 0,2 nelze naplňovat standard. Proto vymysleli smlouvu
mezi PPP a školou, kde má být náplň zpřesněna, ale tuto smlouvu nepodepisuje pracovník. To by
mohlo být závažné, stejně jako možnost posílání jiných pracovníků do školy pokud by ten člověk,
který má smlouvu se školou byl nemocný nebo nemohl….Vytvářelo by to velkou nejistotu pro
pracovníka.
V případě, že bude psycholog zaměstnancem PPP a pracovat na několika školách, bude sepsána
smlouva o spolupráci mezi školou a PPP s vymezením náplně práce. Požadovali jsme, aby tuto
smlouvu alespoň neformálně odsouhlasil i psycholog, kterého se to bude týkat.
Další diskutovaná témata:
-

-

AŠP připraví podrobnější návrh obligatorního vybavení pracoven školních psychologů (bude
zahrnuto do metodického pokynu pro ředitele škol): samostatná místnost, uzamykatelná
skříňka, vybavení pracovními materiály;
Návrh vhodných diagnostických nástrojů pro školy;
Počítač, tiskárna, telefon.
Zároveň je třeba upřesnit jaká má být dokumentace ve škole, kdy pro ŠPP neplatí
dokumentace dle §22 školského zákona a matrika, tyto dokumenty mají být přítomné pro
odborníky, ale současně je třeba mít dokumentaci dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., ve znění
pozdějších změn- § 4 a dokumentace vyplývající z §16 školského zákona. V metodickém

-

-

-

-

-

-

pokynu by mělo být uvedeno, jak se bude nakládat s dokumentací ve vztahu k zákonu
101/2019 Sb.
Dále jsme upozornili na to, že by součástí pracovní náplně a smlouvy měl být etický kodex
školních psychologů. Může vznikat řada problémů spojených s tím, že očekávají, že ve školách
budou pracovat kolegové, kteří budou mít svůj úvazek složený 5x0,2 na různých školách.
Upozornili jsme také na potřebu analýzy rizik a na metodické vedení ředitelů škol i ředitelů
PPP. Řada z nich tyto odborníky ve svých řadách neměla a bude třeba posilovat metodické
vedení.
Diskutovali jsme problematiku cestovních příkazů a BOZP – např. při cestování pracovníků ze
školy na školu, z PPP na školu apod., zda by se např. jednalo o pracovní úraz v případě
nehody. Zatím není jasná odpověď, připravíme modelovou situaci jako dotaz pro MŠMT –
právní řešení.
Psychologové i speciální pedagogové budou mít možnost čerpat OČR i nemocenskou
v potřebné délce i ze šablon a mohou po ukončení vykazovat práci pro zbytek měsíce. Bude
zahrnuto do metodického pokynu pro ředitele škol.
Školní psycholog bude zařazen v platové třídě 12, (náš návrh na 13. platovou třídu do šablon
neprošel, po překlopení do systému pak bude moci o zařazení rozhodovat ředitel školy).
V šablonách bude údajně finanční rezerva (např. na vzdělávání… - nepřímé náklady), ze které
bude ředitel školy oprávněn psychologovi vyplatit odměnu.
Zatím zůstává nevyjasněné, kde bude mít psycholog pracující na více školách (zaměstnanec
PPP) nárok na obědy (Stravenky? Paušál do mzdy?), není také zřejmé, jak se budou řešit
výjezdy se školami a účast psychologů na nich.

Pro školní psychology pracující na SŠ budou opět připraveny Šablony, podmínky pro ně budou
obdobné jako v minulosti.
14.3.2022 (zapsala B. Lazarová, doplnila J. Zapletalová)

