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Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ
Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a záverov Ústredného krízového štábu, ako aj
usmernenia MŠVVaŠ SR naše pracovisko p r e r u š u j e poskytovanie priamych odborných
činností klientom v poradenskom zariadení v období prerušenia vyučovania v školách a školských
zariadeniach, t. j. od 16.3.2020 do odvolania.
Vzniknutá aktuálna situácia je náročná a vážna. Napriek tomu, že v médiách je dostatok
informácii ako zvládať stres, nepodľahnúť panike, je vhodné ponúknuť žiakom, klientom, rodičom
a tiež aj pedagógom a zamestnancom školy možnosť podpory a pomoci, ako sa vyrovnať s novými
podmienkami, doteraz neprežitými emóciami, rôznymi obmedzeniami cez on-line priestor.
Odporúčame Vám preto zvážiť možnosť zriadenia školskej pohotovostnej
telefonickej/mailovej linky školy (s výnimkou materských škôl), ktorú bude zabezpečovať školský
psychológ, resp. školský špeciálny pedagóg, na ktorú sa môžu žiaci i rodičia žiakov v prípade
potreby obrátiť.
V tejto situácii chceme byť žiakom, klientom, rodičom a pedagógom nápomocní aj my
a pokračovať v našej práci a starostlivosti dostupnými formami.
Preto Vám odporúčame v prípade, že neviete/nemôžete zrealizovať školskú krízovú linku,
zverejniť cez web stránku Vašej školy, respektíve prostredníctvom iných dostupných
školských on-line portálov našu ponuku (ďalšia príloha), príp. krízové linky podpory VÚDPaP:
 VÚDPaP, Bratislava:
Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa, linka: 02 4488 1649
(pracovné dni od 9:30 do 14:30 hod.)
Bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883
(pracovné dni od 9:00 do 18:00 hod.)
Želáme Vám všetkým veľa zdravia a síl pri zvládaní náročnej situácie.
PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka, v. r.
a zamestnanci CPPPaP Zuzkin park 10, Košice

