
Pro rodiče: 

• Domácí vzdělávání předškoláků, školáků, středoškoláků, pomoc žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami: www.spoludoma.cz  (autor: MHMP a PPP P10) 

• Vzdělávací zdroje: (autor: MŠMT) 

• Tipy a nápady: https://nadalku.msmt.cz/cs/rodice (autor: MŠMT) 

• Jak přežít karanténu: http://centrumlocika.cz/assets/user/Jak_prezit_karantenu_LOCIKA.png 

(autor: PhDr. Leona Jochmannová Ph.D.) 

• Jak se projevuje úzkost u dětí?: https://bit.ly/ZdrojUzkostDeti (autor: 

www.centrumlocika.cz/koronavirus) 

• Desatero proti strachu, panice a úzkostem: 

http://centrumlocika.cz/assets/user/DESATERO%20PROTI%20STRACHU,%20PANICE%2

0A%20%C3%9AZKOSTEM.png (autor: psycholožka Daniela Vodáčková, rozhovor pro deník N) 

• Informační materiály o koronaviru pro rodiče a děti: https://www.prevcentrum.cz/informacni-

materialy-o-koronaviru-pro-rodice-a-deti/  (autor Prevcentrum) 

• Pomoc Proxima sociale: https://www.proximasociale.cz/proxima-sociale/aktuality/i-my-

pomahame-obratte-se-na-nas/ 

Pro žáky: 

1. stupeň ZŠ 

Odkaz Co pod odkazem najdete 

https://edu.ceskatelevize.cz/ Krátká vzdělávací videa pro všechny předměty 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled Cvičení ze všech předmětů 

https://www.matika.in/cs/ Cvičení a hry z matematiky 

http://www.matyskova-matematika.cz/ Výuková videa z matematiky 

https://skolakov.eu/ 
  

Prezentace a cvičení z čeština, matematiky, 

angličtiny, prvouky a vlastivědy 

 https://www.gramar.in/cs/ Cvičení a hry z češtiny 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php Cvičení z četiny a matematiky 

https://www.youtube.com/channel/UCu3JEcOEWv-

eybsibgw2fwQ 
Výuková videa pouze pro 1. ročník 

https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230110/ Dějiny českého národa – videa 

https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-

testy.asp 
Scio testy z češtiny a matematiky 

https://www.zlatka.in/cs/ Finanční gramotnost 

https://education.minecraft.net/ Hra Minecraft výukově 

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma Učebnice pro ZŠ (nyní zdarma) 

https://www.nns.cz/download/choose_app.php Multimediální interaktivní učebnice (nyní 30 dní 

zdarma) 

https://www.veselepohadky.cz/byl-jednou-jeden-

zivot/ 
Byl jednou jeden život 

https://www.jenpohadky.cz/byl-jednou-jeden-clovek Byl jednou jeden člověk 

https://www.vcelka.cz/ Procvičování čtení, angličtina a španělštína (6 týdnů 

zdarma) 
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2. stupeň ZŠ 

Odkaz Co pod odkazem najdete 

https://edu.ceskatelevize.cz/ Krátká vzdělávací videa pro všechny předměty 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled Cvičení ze všech předmětů 

https://www.matika.in/cs/ Cvičení a hry z matematiky 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php Cvičení z četiny a matematiky 

https://www.geograf.in/cs/ Cvičení a hry ze zeměpisu 

http://www.nabla.cz/ Převážně teorie z matematiky, češtiny, angličtiny, 

biologie, chemie, fyziky, IT 

https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-

testy.asp 
Scio testy z češtiny a matematiky 

https://isibalo.com/ Výuková videa a cvičení z matematiky, chemie a 

fyziky (částečně placeno) 

https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230110/ Dějiny českého národa – videa 

http://www.moderni-dejiny.cz/rubrika/metodika/ Prezentace – moderní dějiny 

  Videa z oblasti vědy a poznání 

https://www.zlatka.in/cs/ Finanční gramotnost 

https://education.minecraft.net/ Hra Minecraft výukově 

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma Učebnice pro ZŠ (nyní zdarma) 

https://www.nns.cz/download/choose_app.php Multimediální interaktivní učebnice (nyní 30 dní 

zdarma) 

 

Pro žáky s SPU a cizince 

Odkaz Co pod odkazem najdete 

https://www.vcelka.cz/ Procvičování pro žáky s SPU a cizince: čtení, 

angličtina a španělština (6 týdnů zdarma) 

https://www.inkluzivniskola.cz/materialy-tipy-do-

vyuky 
Inkluzivní škola: materiály, tipy do výuky 

 

KONTAKTY NA KRIZOVÉ LINKY 

Pro dospělé: 

• Linka první psychické pomoci: 116 123, nonstop, chat: www.chat-pomoc, denně 12:00 – 17:00 

• Linka pro rodinu a školu: 116 000, nonstop, chat, denně od 15:00 – 18:00, email: 

116000@cestazkrize.net 

• Linka EDA pro rodiny dětí se závažnou diagnózou: 800 40 50 60, po - pá 9:00 – 15:00, chat: 

www.eda.cz, email: linka@eda.cz    

• E-LINKA aktuálně otevřené chatové poradny: https://elinka.internetporadna.cz, nonstop 

• Rodičovská chatová poradna: https://chat.rodicovskalinka.cz, neděle 9:00 – 13:00 

• Modrá linka: 731 197 477 a 608 902 410, každý den 9:00 – 21:00 

Pro děti: 

• Linka bezpečí: 116 111, nonstrop, chat: https://www.linkabezpeci.cz/sluzby/chatuj-s-nami, každý 

den 9:00 – 13:00 a 15:00 – 19:00, email: pomoc@linkabezpeci.cz, odpověď do tří pracovních dnů 
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• Modrá linka: 731 197 477 a 608 902 410, každý den 9:00 – 21:00, chat: https://chat.modralinka.cz, 

každý den 12:00 – 21:00, email: help@modralinka.cz 

• Linka důvěry dětského krizového centra, problém týrání, zneužívání: 777 715 215, nonstop, email: 

problem@ditekrize.cz 

• Ostatní linky psychologické pomoci: 

• Linka pomoci aktivity Života za zdí, pomoc lidem trpícím úzkostí a depresí, obavami z Covid-19: 

774 334 539, denně 14:00 – 23:00 
 

• Krátká krizová intervence (30 min.) obtíže s úzkostí a stresem: Terap.io, nonstop 

• Psychologická pomoc Praha 6 (Prevcentrum a Fokus Praha), pomoc při prožitku smutku, bezmoci, 

osamění: 777 161 138, 775 859 274, 775 859 278, po – pá 8:30 – 18:00, email: 

ambulance@prevcentrum.cz a psychicka.pomoc@fokus-praha.cz 
 

• Psychologická pomoc v krizi, Praha 10, Sananim a Centrum duševního zdraví Podskalí (Fokus 

Praha): 739 268 527, po – pá 9:00 – 17:00 a 777 800 983, po – pá 8:00 – 18:00 
 

• Psychologické online konzultace zdarma po dobu trvání epidemické krize: 

https://www.delamcomuzu.cz/ 
 

• Psychoterapeutická linka pro ty, které trápí karanténa: +420 212 812 540, denně 8:00 - 22:00 

Domácí násilí: 

• Bílý kruh bezpečí, linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí: 116 006, nonstop 
 

• Centrum Locika, pomoc dětem a rodičům ohroženým domácím násilím: 734 441 233, email: 

info@centrumlocika.cz 
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