
Vážení rodiče, milí žáci,  

také školní psycholog Mgr. Kateřina Kistanová funguje i v době nouzového režimu a nabízí vám 

telefonickou, případně po domluvě skypeovou pomoc a podporu zejména v těchto oblastech (může, 

ale nemusí být spojeno s tématem školy a vzdělávání):  

 jak s dětmi o současném stavu komunikovat  

 motivace dětí k učení 

 konflikty a hádky (rodiče x děti, rodiče mezi sebou, sourozenecké hádky)  

 zvládání intenzivních emocí (strach ze smrti, z neznámého, úzkosti,…)  

 zvládání osobních omezení a změn v denním režimu 

 další…  

Malá doporučení:  

 pozor na média (doporučuji omezit jejich „konzumaci“ na 1 x denně a důvěryhodný zdroj) 

 udržujte kontakt s přírodou (každý den vyjít ven, projít se po trávě, v lese)  

 najděte si pro všechny příjemnou rodinnou aktivitu a tu zařazujte do denního rozvrhu (hraní 

deskových her, filmy, vaření, pečení)  

 buďte i sami, pokud cítíte potřebu a dopřejte to dětem (v pokoji BEZ MOBILU, POČÍTAČE!) 

 dovolte si cítit, co cítíte (dovolit si cítit není neregulovaně projevovat)  

 humor, sranda 

 hledejte v současné situaci příležitost, výzvu („Všechno zlé je pro něco dobré.“)  

Kontakty:  

Školní psycholog:  Mgr. Kateřina Kistanová 725 572 491 

Online psychoterapeutická pomoc zřízená po dobu koronaviru: 

 online krizové konzultace www.terap.io 

 online pomoc pro občany i pro pracovníky „v první linii“ (zdravotnické pracovníky, policisty, 
sociální pracovníky…) zaštítěná Českou asociací pro psychoterapii www.delamcomuzu.cz 

Obecné linky telefonní podpory: 

 Linka první psychické pomoci (nonstop) - 116 123 
 Modrá linka (denně 9.00–21.00) – 549 241 010 (i online chat) 
 Linka psychopomoci (Po-Pá 9.00–17.00) – 224 214 214 

Poradna při finanční tísni (pondělí 8.30–12.00, 13.00–17.30):  800 722 722 

Linka pro rodinu a školu (pro rodiče, pedagogy i děti; nonstop):  116 000 

Psychologická podpora pro děti: 

 Modrá linka (denně 9.00–21.00) - 549 241 010 ( i online chat) 
 Linka bezpečí – 116 111 

 

https://www.terap.io/
https://www.delamcomuzu.cz/
https://www.modralinka.cz/

