
Informace o COVID19 pro rodiče a děti  

Milé děti, mladí dospělí, Vážení rodiče, 

Umíme si představit, že každý z nás reaguje jinak na to, co se kolem nás nyní děje. 

Někdo může zůstat klidný a využít svého času promyšleně, někdo se může většinu času 

trápit, strachovat se, být nejistý, nevědět, co si počít se svým časem anebo cokoli jiného. 

Každá emoce je v současné chvíli normální, není špatně to, co cítíme. Můžeme být také 

unavení, nechce se nám doma zasedat k učení, je toho na nás zkrátka moc... Na 

internetu a kolem nás běží spoustu rad, jak svůj čas využít. Pokusili jsme se shromáždit 

pro vás i vaše rodiče informace, které vám mohou v současné situaci trochu pomoci. 

V této situaci je také třeba věnovat se sobě a své duševní rovnováze.  

Pro rodiče 

Na níže uvedených odkazech s Vámi sdílíme informace, které se nám zdají být užitečné. 

V infografice naleznete kontakty, které je možné využít pro okamžitou psychologickou 

pomoc zdarma. 

Zároveň se můžete kdykoli obrátit Vy nebo Vaše děti na můj mail 

psycholog@skolaintegral.cz 

 

Užitečné odkazy seřazené dle tématu: 

Podtéma: Jak s dětmi mluvit o Koronaviru, co společně s dětmi dělat 

 https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-

detem.aspx 

Podtéma: Psychologická a dobrovolnická pomoc a dobrovolnické možnost  

 https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-epidemie-pomoc-

dobrovolnici_2003181416_pek - Rozcestník pro ty, co by potřebovali pomoc od 

dobrovolníků a nebo pro ty, co by se rádi dobrovolníky stali!  

Podtéma: Co v karanténě?  

 https://www.youtube.com/watch?v=59eI8HWdTC4 - Jak psychicky zvládnout 

karanténu?Video od Hasičský záchranný sbor ČR 
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Pro děti 

Věřím, že se máš dobře a daří se ti zvládat učení doma a vůbec všechno ostatní. Pokud mi 

chceš napsat třeba jen jak se máš, nebo jestli tě něco trápí a chceš si o tom popovídat, nebo 

nevíš, jak teď trávit svůj volný čas...napiš na email psycholog@skolaintegral.cz. Ráda o tobě 

uslyším :) 

Chceš vědět více CO JE TO CORONAVIRUS?  

Koukni na: https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus 

Neboj se na cokoli zeptat mamky nebo taťky, nebo dalšího dospělého! 

Chceš vědět více CO DĚLAT SE SVÝMI OBAVAMI?  

Koukni na: Co dělat, když se bojím 

Neboj se o svých pocitech mluvit, ať jsou jakékoli, rozhodně nejsou špatně.  

 

Chceš vědět, co vše můžeš DĚLAT BĚHEM DNE? Podívej se na Jak přežít koronavirus 

Pokud tě napadne i něco jiného, napiš mi o tom, co děláš ty, anebo sdílej nápad s kamarádem, 

který se doma může sám nudit např. přes Wathsapp, Skype, … 

  

 Mgr. Barbora Straková 

psycholog@skolaintegral.cz 
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