
Vážené kolegyně a kolegové, 
 

            moc vás všechny zdravíme a obracíme se na Vás v souvislosti se zmatky, které vznikly z naší strany 
v souvislosti se zaslanými Kontrakty o realizaci vzdělání ve Škole psychoterapeutické teorie SUR (dále Kontrakt). 
Chceme vám vysvětlit, co způsobilo tuto situaci. Na počátku roku 2020, kdy se připravovalo první květnové 
víkendové setkání Školy SUR, jsme vám zaslali Kontrakt, který v té chvíli naplňoval a vytyčoval podmínky pro 
uzavření vzájemné dohody ohledně pilíře teoretického vzdělávání psychoterapeutického výcviku SUR. 

Je třeba říci, že celý proces vytváření a vytyčování profese psychoterapeuta v rámci ČR je, jak jistě sami 
dílem sledujete,  již letitý, složitý a velmi turbulentní.  
            V květnu 2020 jsme byli nuceni zrušit plánované první víkendové setkání Školy SUR z důvodů, které všichni 
známe. Následně v červenci 2020 proběhla v rámci České asociace pro psychoterapii finalizace Certifikačního řádu, 
který v sobě zahrnoval nově parametry a požadavky EAP (Evropské asociace pro psychoterapii) pro vzdělávání 
v psychoterapii. Tyto evropské požadavky se významně liší od našich dosavadních. Ve chvíli, kdy tato nová 
skutečnost vznikla, chtěli jsme ji pro vás co nejrychleji implementovat i do vašeho vzdělávání, aby kompatibilita 
s evropskými požadavky byla již zahrnuta i do vašeho komplexního vzdělání v psychoterapii. 
            Po konzultaci této situace s Českou asociací pro psychoterapii je však nyní relevantní následující závěr: tyto 
nové podmínky se nevztahují na již probíhající výcviky, ale budou se týkat výcviků certifikovaných a zahajovaných 
po oficiálním zveřejnění nového Certifikačního řádu ČAP. Tato skutečnost nás proto vrací k původnímu Kontraktu, 
který jste obdrželi na počátku roku 2020, a který vám ještě jednou pro jasnost a upřesnění zasíláme. Prosíme tedy, 
abyste si tento Kontrakt ještě jednou přečetli, podepsali a zaslali na naši emailovou adresu sur@sur.cz. 
            Prosím přijměte ještě jednou naši omluvu a věřte, že byla vedena snahou o poskytnutí a zabezpečení maxima 
možného. Těšíme se na spolupráci s vámi.  
 
Instrukce pro první víkendové setkání Školy SUR, 10. - 11. října 2020. 

1. První víkendové setkání proběhne, s ohledem na vládní nařízení on-line, bez vaší fyzické účasti. 
2. Ve středu 7. 10. 2020 obdržíte mailem (zároveň budou vyvěšeny na webových stránkách SUR) 

informace a manuál pro vaše připojení. 
3. V pátek 9. 10. 2020 v čase 20.00 – 22.00 hod si budete vyzkoušet funkčnost vašeho připojení a řešit 

případné komplikace. 
4. Tato forma je zcela odpovídající našim požadavkům, tzn. při vaší účasti vám bude započítáno plné 

pensum hodin za dané víkendové setkání. 
5. O další podobě 2. víkendového setkání 21. – 22. 11. 2020 obdržíte informace minimálně 10 dní před 

jeho konáním. 
 

                                                           Za Institut pro vzdělávání v psychoterapii SUR 
                                                                 Dr. Michael Chytrý – předseda Správní rady 

        
Za Školu psychoterapeutické teorie Institutu SUR 

  PhDr. Oswald Schorm 
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