
Vážení studenti, 

v posledních dnech, které jsou pro většinu z nás náročné a nepříjemné bych Vám chtěla 
připomenout, že je stále možné se na mě s čímkoli obrátit. Naše emoce a prožívání nás vedou 
ke zdraví ochrannému chování a pomáhají nám nepříjemné situace ustát a přežít. Prožívat 
strach, úzkost, obavy či paniku je naprosto normální a není vhodné tyto emoce potlačovat. Je 
také normální, že někdy nechce člověk svými obavami zatěžovat své blízké. Nestyďte se prosím 
obrátit v případě potřeby na mě či jinou odbornou pomoc. Obrátit se na mě můžete také 
s dotazy či při potížích s organizací času a učením doma. Kontaktovat mě můžete například na 
e-mailové adrese martina.salcakova@hotelovkafren.cz či na služebním telefonním čísle 
602 236 543. Budu se vždy snažit odpovědět co nejdříve to bude možné. Na telefonním čísle 
stačí zanechat pouze SMS, po které Vám ráda zavolám nazpět tak, abyste telefonní hovor 
nemuseli platit. 

Zároveň jsem pro Vás vytvořila tento dokument, který je plný tipů k organizaci domácího 
studia a učení či k udržování pravidelné psychohygieny. Na konci také naleznete kontakty na 
další odbornou pomoc. 

Přeji Vám všem v této nesnadné situaci hodně zdraví fyzického i psychického. 

S pozdravem, 

Mgr. Martina Salčáková 

školní psycholožka 

 

1. Jak pečovat o své duševní zdraví – doporučení Psychologického ústavu 

Akademie věd ČR 

 

mailto:martina.salcakova@hotelovkafren.cz


 

2. Jak být v pohodě – zdroj Mgr. Jana Lichá, školní psycholožka SŠ Bohumín 

 



3. Jak psychicky zvládnout období pandemie – zdroj PsychoterapieA, 

www.psychoterapiea.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psychoterapiea.cz/


4. Jak si zorganizovat učení doma – zdroj Mgr. Anežka Ondráčková, školní 

psycholožka SZŠ a VOŠ zdravotnická Brno, Merhautova 

 



5. Co dělat doma - zdroj Mgr. Jana Lichá, školní psycholožka SŠ Bohumín 

 

 

 

 



6. Aplikace Nepanikař 

Aplikace „Nepanikař“ poskytne zdarma rychlou první psychologickou pomoc. 

 

 

Odkazy ke stažení: 

Android 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.dontpanic&hl=cs&fbclid=IwAR1Yx22l

Ky4JTABKfTyr5ZOhHkJJTI1YimcXSQWbc4rwkyakxh2Kzp3AHfg 

iOS. 

https://apps.apple.com/cz/app/nepanikař/id1459513911?l=cs 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.dontpanic&hl=cs&fbclid=IwAR1Yx22lKy4JTABKfTyr5ZOhHkJJTI1YimcXSQWbc4rwkyakxh2Kzp3AHfg
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.dontpanic&hl=cs&fbclid=IwAR1Yx22lKy4JTABKfTyr5ZOhHkJJTI1YimcXSQWbc4rwkyakxh2Kzp3AHfg
https://apps.apple.com/cz/app/nepanikař/id1459513911?l=cs


7. Kam se případně obrátit pro další krizovou pomoc 

 

 

 


