
Dobrý den, 

 

iniciativa rodičů a pedagogů působících na MČP15 udělala soupis všeho, co by mohlo být 

nápomocné rodičům, pedagogům a dětem v souvislosti se situací na Ukrajině.  

 

Hezký den. 
  

Mgr. Jiřina Hübnerová 

specialistka koncepce školství a dalšího vzdělávání 

  

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

Odbor školství, mládeže a sportu 

Oddělení regionálního školství 

Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 

Tel.: +420 236 005 207 

jirina.hubnerova@praha.eu 

www.praha.eu 

 

  

 

JAK S DĚTMI MLUVIT O VÁLCE 

  

1) Leták "Jak mluvit s dětmi o válce" 

Post FB Lociky: "Je bolestně těžké mluvit s dětmi o válce. A vzhledem k tomu, že děti mají 

přístup k médiím, je téměř nemožné je ochránit před děsivými a matoucími světovými 

událostmi. To, co říkáme našim dětem, závisí na jejich věku, otázkách, které kladou, a na 

našem vlastním politickém a morálním přesvědčení. Ať už se cítíme ohledně toho, co se 

děje na Ukrajině jakkoliv, chceme povzbudit děti, aby se i nadále zajímaly o svět, vážily si 

mírových řešení problémů a bez obav za námi chodily s dotazy a obavami a důvěřovaly v 

to, že svět může být bezpečné místo. " 

  

Dále leták reakce dětí na katastrof. události, dle jednotlivých věkových kategorií. 

  

Oba letáky také v ukrajinštině. 

  

2) Inspirace od Skautů zde 

  

3) (Jak) mluvit s dětmi o válce? | Živé vysílání nejen pro rodiče, skautské vedoucí nebo 

učitele, NE 27.2. 19:00 ZDE 

  

4) Webinář pro laickou veřejnost, 28.2. 20:30 - 21:30, ZDE 

  

5) Vojna, deti a rozhovory 

  

  

 

 

mailto:jirina.hubnerova@praha.eu
http://www.praha.eu/
https://www.facebook.com/centrumlocika
https://zpravodajstvi.skaut.cz/clanek/jak-mluvit-se-skautskymi-holkami-a-kluky-o-valce?fbclid=IwAR0D2anl5cY-j379msTMX0vBlRXNXNBv6muV5lOlXnJ80oic9la4Gq363P0
https://www.facebook.com/events/640527180560750?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/377528303763505/?ref=newsfeed
https://www.centrumdys.sk/vojna-deti-a-rozhovory/?fbclid=IwAR3xUSg5AiGgP_pBZN9F5WOiYyml-QVrHIHjyW-Lq_h0PecuteSEcScyksg


 

PODPORA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (a nejen je) 

  

1) Krizové setkání a supervize pro učitele a asistenty pedagoga k situaci na 

Ukrajině - Člověk v tísni, Varianty 

Vypsali jsme hned příští týden dva mimořádné termíny supervizí, vedené našimi zkušenými 
lektorkami a supervizorkami Lucií Pivoňkovou a Alexandrou Petrů. 
- chcete zreflektovat dění posledních dní v souvislosti s vaší pedagogickou praxí a výukou? 
- potřebujete sdílet, s jakými projevy prožívání této situace se jako pedagogové u žáků 
potkáváte?  
- jakým způsobem poskytnout žákům a studentům první pomoci při zvyšování úzkostí, obav 
či strachu či jiných emocí? 
Připojte se ZDARMA: 28.2. 16:00 - 17:30 - REGISTRACE ZDE (ostatní termíny jsou již plné).  
  
2) Jak pracovat s multikulturními třídami v čase válečného konfliktu, podpora 
resilience a solidarity 2.3.2022, 18 - 20:00, ZDARMA 

  
3) Sebepéče, nejen pro pedagogy 

  
4) VÁLKA NA UKRAJINĚ: PODPORA A UŽITEČNÉ MATERIÁLY PRO PEDAGOGY 

  
5) 10 NÁMĚTŮ K TOMU, JAK TO NYNÍ ZVLÁDNOUT (NÍŽE) 
  
TERAPEUTICKÉ SLUŽBY 
  
1) Terapie zdarma pro lidi postižené situací na Ukrajině ZDE 

2) Terapie v ruštině a ukrajinštině (ale i dalších jazycích) zdarma zde  
3) Krizová pomoc, Terapeutické centrum Modré dveře, Praha - Hostivař, Pobočka Říčany 
  
4) KRIZOVÁ LINKA PSYCHOLOGICKÉ POMOCI PRO UKRAJINSKÉ STUDENTY, 
AKADEMIKY A UKRAJINSKÉ OBČANY NACHÁZEJÍCÍ SE AKTUÁLNĚ NA ÚZEMÍ 
MĚSTA BRNA A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 
 
 
 
 

https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/vzdelavaci-program-varianty/kurzy-pro-ucitele/krizove-supervizni-setkani-pro-ucitele-a-asistenty-k-situaci-na-ukrajine-255c?fbclid=IwAR05tzvhrbtQSiRrvPVJuWdeL1Rp7Irq0rR673IjKZDFB97qFEpBOdRh-Kw
https://www.facebook.com/events/688915198953868/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/688915198953868/?ref=newsfeed
https://www.opatruj.se/multimedia#c969
https://www.clovekvtisni.cz/valka-na-ukrajine-podpora-pro-pedagogy-8562gp?fbclid=IwAR3ZMMxkKO4tC-kx1xcP6M1uAOaMiF7GEdLS8xbxXTl-uM0EU-XKsAoN850
https://www.terapie.cz/hlavu-nad-vodou-ukrajina?fbclid=IwAR2Fh0rDvWc-ANuJAVbEtsPqBI2y7_f-9BMipEcjoDYoupLLRsUOG3LNi1Y
https://www.cpng.cz/l/psychologicka-pomoc-ukrajine/?fbclid=IwAR3yIVVi3V3_upPTvfi10lcBD7IXoS-aCybCglDsh9GeZr95nMud29KzB7A
http://www.modredvere.cz/cz/praha-krizova-pomoc
http://www.modredvere.cz/cz/ricany-krizova-pomoc?fbclid=IwAR10SynFf7VzEEaZpBkDoYETqZovdOJeVweOx1cyNg1IgtelnpOosYHLA58
https://psych.phil.muni.cz/aktuality/aktualne/krizova-linka?fbclid=IwAR0g7Tchuq1qP4k1BY63yB7NBnJKAuQq5Yg1Eju8lf85RPinBNwdxDLrx-E
https://psych.phil.muni.cz/aktuality/aktualne/krizova-linka?fbclid=IwAR0g7Tchuq1qP4k1BY63yB7NBnJKAuQq5Yg1Eju8lf85RPinBNwdxDLrx-E
https://psych.phil.muni.cz/aktuality/aktualne/krizova-linka?fbclid=IwAR0g7Tchuq1qP4k1BY63yB7NBnJKAuQq5Yg1Eju8lf85RPinBNwdxDLrx-E


  

 
  



 



  



 

 



 


