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Informace k aktuální situaci v oblasti prevence ve školách a školských
zařízeních v období nouzového stavu v ČR a po znovuotevření škol
Situace ve školách po pandemickém přerušení pravidelné školní docházky aneb důležitost primární
prevence
https://www.osprch.cz/ nebo https://www.sipkhk.cz/infoportal/prevence-rizikovehochovani/ostatni-prevence-rizikoveho-chovani
Zpravodaj prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení Královéhradeckého kraje
1/2020
Odkazy pro učitele, žáky i rodiče na zopakování pravidel pro bezpečné užívání kybernetického
prostoru a jak mluvit s dětmi o koronaviru.
https://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/zpravodaj-prevence-rizikoveho-chovani-1-2020/all
Kontakty na organizace v oblasti prevence působící v Královéhradeckém kraji
https://www.sipkhk.cz/infoportal/prevence-rizikoveho-chovani/adresar-metodiku-prevence-a-sitsluzeb-dalsich-poskytovatelu-prevence
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Jak mluvit s dětmi o koronaviru? Pomůže příručka i komiks!
Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy
nebo navštěvovat své babičky a kamarády. Speciálně pro naše české prostředí vznikla příručka
"Koroňák není kamarád!", která pomůže dospělým toto téma s dětmi lépe komunikovat.
http://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks
Jak zvítězit na drakem koronavirem
Omalovánková pohádka pro děti o tom, jak můžeme společně porazit draka Korona.
https://chranimnejslabsi.cz/soubory/jak-zvitezit-nad-drakem-koronem.pdf
Ministerstvo vnitra
Koronavirus COVID 19 – Doporučení ve vztahu k dětem
Jak o koronaviru mluvit s dětmi? Co dělat doma s dětmi? Co pomáhá?
https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx
Koroňák není kamarád! (brožura pro práci s dětmi)
Co odláká Koroňáka? (komiks)
Jak pomoct dítěti překonat strach z koronaviru.
Jak mluvit s dětmi.
Aktivity dětí se seniory: "Babí, dědo, pojďte si hrát."
Jak vysvětlit dítěti hospitalizaci blízké osoby.
Jak si poradit se situaci, kdy jeden z rodičů zůstal v zahraničí.
Když má někdo blízký koronavirus.
Doporučení pro učitele .
Strach a obavy u dětí (leták).
Říkanky pro děti.
Mytí rukou s básničkou.
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Informace ČT-Déčko (videa a doporučení).
Vše na: https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx
Koronavirus COVID 19 - Doporučení pro psychology související s koronavirem
https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-pro-psychology-souvisejici-skoronavirem.aspx
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Doporučení či odpovědi na nejčastější dotazy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v období
epidemiologické hrozby COVID-19, které MPSV zodpovídá zástupcům krajů či dalším aktérům.
https://www.mpsv.cz/web/cz/socialne-pravni-ochrana-deti1
Ministerstvo zdravotnictví
Linka psychické pomoci
Ministerstvo zdravotnictví spustilo pod číslem 1212 linku první psychické pomoci. Linka je bezplatná a
určena všem občanům. Provoz linky zajišťují zdravotničtí interventi a psychologové Systému
psychosociální intervenční služby (SPIS), vycvičení pro komunikaci
s lidmi zasaženými psychicky nadlimitní situací.
Koronavirus
Aktuálně o koronaviru, důležité kontakty a odkazy, otázky a odpovědi, materiály ke stažení, pro
zaměstnance a zaměstnavatele apod.
https://koronavirus.mzcr.cz/

Státní zdravotní ústav
http://www.szu.cz/tema/prevence/prevence-a-hygienicka-opatreni-proti-sireni-onemocneni-pokud
Ostatní:
Jak hovořit s dětmi o koronaviru - letáky pro děti, i pro pečovatele
http://www.pravonadetstvi.cz/aktuality/jak-hovorit-s-detmi-o-koronaviru-letaky-pro-deti-i-propecovatele.html
Koronavirus: jak s dětmi doma situaci zvládnout?
https://blog.linkabezpeci.cz/koronavirus-jak-s-detmi-doma-situacizvladnout/?fbclid=IwAR3QAkZHyXsbZXxfP5XBZD3RxB6OOCJymEpEKkR-cBqHP_X4QTTye0QKB2M
PROSTOR PRO, o.p.s.
Náměty pro preventivní práci pedagogů.
https://bit.ly/3c4Ip3x

