
Až se zase vrátíme do školy… 

Emocionální ladění žáků může být v široké škále. Níže vyjmenované emoce se zaměřují na 
individuální svět dětí. 

• Radost, že jsou opět mezi spolužáky. 
• Nechuť, že se musí vrátit zpět do pravidelného režimu. 
• Strach z toho, jestli budou psát písemky, jak se stihne učivo, přijímačky atd. 
• Strach, že si nestihnou opravit známky do konce roku. 
• Úleva, že některé jejich prohřešky mohou být zapomenuty.  
• Nejistota, jak to se školou dál bude – zejména úzkostlivější děti, které mají rády věci 

pod kontrolou.  
• Únava z dlouhotrvající blízkosti v rodině.  
• Nejistota, jak se pozměnily přátelství a vztahy v kolektivu.  
• Při návratu jen některých ročníků: Vztek, že sourozenec může být doma.  
• Stres z odchodu z domova, ve kterém jim bylo dobře a bezpečno. 
 •Výčitky a strach, že jdou dělat něco, co ostatní zatím nesmí  -  shlukovat se, být ve 

větší skupině lidí, setkávání s pedagogy, tedy staršími lidmi.  
• Obavy z toho, jak bude ve škole vnímáno to, jakým způsobem se zapojovaly do výuky 

v době izolace.  
• Šok z toho, co zažily – někdo z blízkých onemocněl / zemřel, úzkost ze smrti, nemoci. 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mohou mít vyšší míru úzkosti z toho, jak 
doženou látku, jak se zapojí do vzdělávacího procesu, ale také jak je znovu přijmou 
spolužáci.  

• Pokud je ve třídě integrovaný žák s velmi specifickou diagnózou (například poruchou 
autistického spektra apod.), tak se mohlo stát, že spolužáci již zapomněli, jak s ním 
bezpečně komunikovat, a je důležité podpořit obnovení vzájemných vztahů. Zároveň 
tito žáci bývají citlivější na řadu stresujících podnětů. 

Děti po dlouhé době přijdou mezi vrstevníky do takto velké skupiny a pro řadu z nich to 
může být emocionálně náročné. Jejich prožívání se totiž odvíjí také od vztahových rámců, 
které se mohou kombinovat s výše uvedenými individuálními pohledy. Děti ve skupině 
mohou chtít sdílet, vítat se, mohou mít strach o svou pozici ve třídě, o to, zda jejich 
kamarádství stále fungují. Čas karantény vytvořil prostor, kdy děti komunikovaly zejména 
virtuálně v menších skupinkách a mohou mít obavy, co se dělo, když u toho nebyly přítomny, 
co se o nich říkalo atd. Některé sociálně znevýhodněné děti neměly k online komunikaci ani 
online výuce přístup vůbec a byly tak od třídy izolovány o to více. Také samozřejmě existuje 
stejně relevantní varianta, že některé děti jsou v pohodě a nijak výrazněji se jich celá situace 
nedotkla, neprožívají ji a mohou být v důsledku toho zmatené z prožívání ostatních. 

(Mgr. Tereza Berková, Mgr. Sylvie Stretti – Až se sejdeme ve škole) 

 

 

 



Kam se můžu obrátit… 

na školního psychologa (Mgr. Eva Oralová), na školního metodika prevence (Mgr. Jana 
Křenková), na pedagogicko-psychologickou poradnu 
 
Užitečné odkazy: 
www.bezpecne-online.cz 
www.minimalizacesikany.cz 
www.e-bezpeci.cz 
 
Linka bezpečí (celá ČR)     116 111                                                                            
 
Pedagogicko – psychologická poradna, pracoviště Valašské Meziříčí 
Křižná 782, Valašské Meziříčí, 757 01 
tel:  571 621 643      
web:  www.poradnazl.cz 
email:  pppvm@poradnazl.cz                                                  
 
Nízkoprah TRIUMF klub, Charita Valašské Meziříčí                 
Zemědělská 592, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 (budova bývalého T-klubu) 
Zaměření: mladí lidé ve věku 10-21 let 
Kontaktní telefon: 731 560 375, 739 526 998 
web: www.valmez.charita.cz 
email: petra.smajstrlova@valmez.charita.cz 
otevřeno: Po-St 13:00-18:00 (10 -18let), Čt 13:00-18:00 (10-21let), Pá 12:00-15:00 (10-21let) 
 
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o., pracoviště Vsetín (Poradenské 
centrum + Intervenční centrum) (Vsetín) 
Nemocniční 955, Vsetín, 755 01 
tel: 571 818 515, 608 885 027 
web: www.centrum-poradenstvi.cz 
email: poradna.vsetin@centrum-poradenstvi.cz 
(řeší mezigenerační problémy, oběti domácího násilí, osobní psychické obtíže) 
 
Poradna pro ženy a dívky Rožnov (Rožnov p.R.)                        
Zemědělská 500 (Domov mládeže SZŠ), Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 
tel: 604 601 714 
web: www.poradnaroznov.webnode.cz 
email: roznov@poradnaprozeny.eu 
 
SASanky (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) (Rožnov p.R.) 
v Rožnově pod Radhoštěm v pátek 10:00 – 14:00 
 
Pivovarská 2190, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 

tel: 571 616 024, 605 045 952 (Bc. Jana Hasalíková DiS.) 
web: http://www.valmez.charita.cz, email:jana.hasalikova@valmez.charita.cz 

(vedoucí služby) 


