
V rámci poskytovania čo najvyššej odbornej starostlivosti žiakom Hotelovej akadémie, bolo vytvorené
na škole miesto školskej psychologičky. Jej základnou úlohou je byť tu pre všetkých, ktorí potrebujú

psychologické poradenstvo. Klientom sa môže stať ktokoľvek, kto sa bude nachádzať v ťažkej životnej
situácii, nebude si vedieť rady s nejakým problémom alebo sa bude chcieť porozprávať,

či niečo o sebe zistiť.
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Školský psychológ

Preventívna

Je zameraná  na vytváranie  takých podmienok
v systéme školy,   ktoré zabraňujú alebo
predchádzajú vzniku rôznych  problémov a
ťažkostí, t. j. prostredníctvom screeningových
aktivít, konzultácie s učiteľom, spoluprácou s
vedením školy pri zabezpečovaní optimalizácie
výchovno-vzdelávacieho procesu, zlepšovaním
medziľudských vzťahov v škole a v triede,
predchádzaním negatívnych javov na škole ako
násilie, šikanovanie, intolerancia, záškoláctvo,
vyčerpanosť, strata motivácie a pod. Psychológ
sa preventívne venuje aj závislostiam, akými sú
gamblerstvo alebo drogová závislosť, pričom v
súvislosti s touto témou spolupracuje s ďalšími
odborníkmi.

Identifikačno-diagnostická

Je zameraná na poznávanie,
identifikovanie systému škola a jej

podsystémov, t. z. psychológ
psychologickým vyšetrením a

prostredníctvom psychodiagnostických
metód poznáva schopnosti a osobnostné

vlastnosti žiaka – nadaní žiaci, trvale a
prechodne neprospievajúci žiaci, žiaci učiaci

sa pod svoje možnosti, s poruchami
správania, so špecifickými potrebami a to

prostredníctvom skupinového alebo
individuálneho testovania.

Intervenčná

Zameraná na uskutočnenie zmien v systéme
školy, resp. v jej podsystémoch s cieľom zmeniť
ich, a tak prispieť s odstráneniu  dysfunkčne
fungujúceho niektorého podsystému, napr.
besedy a prednášky, rozhovory, skúmanie
skupín žiakov, testy na zisťovanie schopností,
tvorivosti, osobnostné dotazníky, testy na
motiváciu, frustráciu, na zisťovanie problémov
a porúch správania, hranie rolí, rôzne
psychologické hry, atď.

Činnosti školského psychológa

Okrem týchto činností školský psychológ
vykonáva aj činnosť informačnú,

orientačnú, expertíznu, prieskumnú a
výskumnú, ako aj administratívnu. Takmer
všetky tieto činnosti realizuje vo vzájomnej

kooperácii s pedagogickými pracovníkmi
školy – riaditeľom, učiteľmi, výchovným

poradcom, majstrami odborného výcviku,
rodičmi žiakov alebo zákonnými
zástupcami detí, ale aj s ďalšími

 pracovníkmi, ktorí majú v kompetencií
starostlivosť o výchovu a vzdelávanie.


