
 

Duševní zdraví dětí a dospívajících 

Významné omezení běžných denních aktivit, pravidelného režimu a ztráta kontaktu 

s vrstevníky ohrožuje duševní zdraví našich dětí více než kdykoliv jindy. Každé dítě 

reaguje jinak – u někoho se mohou objevovat pocity bezmoci, úzkosti či 

bezvýchodnosti, u někoho apatie, ztráta chuti do života. Děti mají na rozdíl od dospělých 

omezenější prostředky k vyrovnání se s dlouhodobým stresem, který negativně působí 

na jejich stále ještě se vyvíjející centrální nervovou soustavu. Proto je zcela zásadní 

včasné zajištění potřebné podpory.  

Z výše uvedených důvodů je velmi důležité vnímat signály značící ohrožení dítěte: 

 Není v kontaktu se školou déle než jeden týden. 

 Pravidelně se nezapojuje do online výuky. 

 Neodevzdává zadané úkoly. 

 Zhoršuje se jeho prospěch. 

 Zhoršuje se jeho chování (nepozornost, nízká motivace, zamlklost, agrese, 

opozice…). 

 Často vyžaduje nadměrnou pozornost dospělé osoby. 

 Reaguje neadekvátně na běžné podněty (pláč, agrese, dráždivost). 

 Často si svévolně vypíná video/mikrofon. 

 Často projevuje smutek, lítost, obavy. 

 Ztrácí zájem o vzdělávání. 

 Nemá dostatečnou podporu nebo dohled rodiny adekvátní svému věku. 

 Často je nuceno převzít odpovědnost za péči o sourozence, která neodpovídá 

jeho věku. 

 Zájem o výuku a aktivní zapojení při online vzdělávání klesá dva a více týdnů v 

kuse. 

 Projevuje úzkostné reakce i v přítomnosti dalších osob. 

 Zvyšuje se nezájem o sociální interakci se spolužáky nebo učitelem. 

 Dává najevo, že je „špatné“ nebo že zná určité tajemství. 

 Má časté fyzické obtíže (např. bolesti břicha, hlavy, zvracení, nechutenství…). 

 Projevuje sexuální chování, které není přiměřené jeho věku. 

V případě, že se u vašeho dítěte objevují psychické potíže s negativním dopadem 

do vzdělávání, můžete se telefonicky obrátit na odborné pracovníky naší poradny, 

kteří sami zajistí potřebou péči (buď přímo telefonicky či po dohodě osobní 

konzultaci) nebo vás přesměrují na jiné odborníky (dle povahy potíží).  

Mimo naši pracovní dobu využijte Linku bezpečí tel. 116 111, která nabízí non – stop 

odbornou psychologickou pomoc. V krizových situacích je možné využít služeb 

krizového centra v FN Brno Bohunicích, které funguje nepřetržitě a zajistí první 

psychologickou a psychiatrickou pomoc – kontakt: 532 232 078. Dále je v Brně 

k dispozici Krizové centrum pro děti a dospívající: 723 006 004. 



V průběhu pandemie a s ní souvisejících stresorů, je nutné více než kdykoli jindy dbát 

o své duševní zdraví i v rámci prevence rozvoje závažnějších obtíží. Pro tyto účely byl 

NUDZ zřízen web opatrujse.cz, kde najdete konkrétní návody, jak o své duševní zdraví 

pečovat. 

V rámci projektu VZP Opatruj se! lze využít možnosti proplacení až 10 sezení u 

vybraných psychologů v rámci psychosociální intervence:  

https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/dospeli/prispevek-na-podporu-

zvyseni-dostupnosti-psychosocialni-podpory. 

Inspiraci a podporu můžete najít na internetových stránkách: 

 Psychologická péče online: https://www.delamcomuzu.cz/ 

 Virtuální asistenční centrum (HZS ČR) http://www.tvhasici.cz/ 

 Uvolnění psychosomatického neklidu (ČOSIV web) http://bit.ly/3l4VUps 

 Plakáty pro rozvoj emočních dovedností (ČOSIV, plakáty) 

http://bit.ly/3vhRFvB 

 Autoregulace (Centrum Locika, leták) 

http://centrumlocika.cz/assets/user/Autoregulace.jpg 

 Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím (Centrum Locika, web) 

http://bit.ly/3t9S6WW 

 Tipy na každý den (Český mindfulness institut, web s tipy) 

http://bit.ly/30A09zS 

 Wake Up (Go Noodle, krátké 4minutové video s lehkým cvičením) 

https://www.youtube.com/watch?v=ALrdpsWYoJs 

 Nevypusť duši (Nevypustdusi.cz, web projektu) https://nevypustdusi.cz/ 

 Nepanikař a nevypusť duši (Nevypustdusi.cz, informace o mobilní aplikaci) 

http://bit.ly/3v8Dbhk 

 Internetem bezpečně https://internetembezpecne.cz 
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