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Vo výchove detí, v každodennej práci s nimi nezabúdajme 
na skutočnosť, že všetky deti sú odlišné. Každé z nich má 
svoje silné stránky a oblasti vyžadujúce podporu a ďalší 
rozvoj. Úlohou pedagógov v predprimárnom vzdelávaní 
je zabezpečiť podporné  prostredie pri vzdelávaní s cieľom 
zabezpečiť optimálny vývin každého dieťaťa. Prostredie na 
vzdelávanie sa vyznačuje nasledovnými charakteristikami: 

 » zohľadňuje a využíva individualitu 
dieťaťa a jeho rozmanité skúsenosti;

 » podporuje rozvoj dieťaťa, zabezpečuje mu 
nové výzvy na dosiahnutie úspechov; 

 » zapája dieťa do vlastného procesu 
učenia a rozvoja – aktívne učenie;

 » zohľadňuje vek dieťaťa a jeho vývinovú úroveň;
 » podporuje pozitívne sebaponímanie dieťaťa;
 » zabezpečí starostlivú a príjemnú atmosféru;
 » zabezpečí emocionálnu stabilitu  

počas výchovnej práce;
 » umožňuje deťom vyjadriť svoj názor 

a spolupodieľať sa na výchovných 
a vzdelávacích rozhodnutiach.

Popri zabezpečovaní spoločenského, citového, rozumové-
ho a fyzického vývinu detí za vyššie uvedených podmienok 
musí pedagóg predprimárneho vzdelávania venovať 
zvýšenú pozornosť deťom s atypickým, svojským správa-
ním a deťom vyžadujúcim individuálnu starostlivosť. 
Pri atypickom (ale aj pri bežnom) vývine detí  je nevyhnut-
né:

 » dôkladne a objektívne pozorovať správanie detí;
 » pochopiť príčiny ich správania;
 » dôkladne naplánovať metódy stimulácie rozvoja;

 » pravidelne hodnotiť efektívnosť zvolených 
stratégií pre dané dieťa v danej situácii.

Táto príručka bola vypracovaná s cieľom pomôcť pe-
dagógom predprimárneho vzdelávania pri práci 
s deťmi, ktorých správanie je atypické a predstavuje 
veľkú výzvu v pedagogickej praxi. Výsledkom tohto 
projektu sú dve príručky: pre rodičov a pre pedagógov, 
súbežným aplikovaním ich obsahu dokážeme zosúladiť 
výchovné pôsobenie v rodine a v materskej škole na 
dieťa. Príručky boli zostavené v spolupráci  odborníkov, 
predškolských pedagógov a rodičov,  a zohľadňujú 
pedagogické vedomosti, skúsenosti z praxe a najnovšie  
výsledky výskumov v oblasti začlenenia a podpory dieťaťa 
s ADHD syndrómom alebo s príznakmi ADHD v správaní, 
ktorých správanie je výzvou.  
V prvých dvoch kapitolách je objasnené teoretické 
pozadie ranného vývinu dieťaťa a ADHD,   v ďalších 
kapitolách sú načrtnuté techniky a metódy, ktoré zahŕňajú 
nadobudnuté vedomosti. Veríme, že táto príručka  
objasní mnohé otázky a problémové situácie ohľadom 
vzdelávania detí s príznakmi správania s ADHD  a stane sa 
oporou v každodennej práci pedagógov predprimárneho 
vzdelávania.
Nezabúdajme: každé dieťa je jedinečné, každý kolektív je 
svojský. Pedagóg by mal vybrať  spomedzi metód tie, ktoré 
sú pre dané dieťa najlepšie a postupne ich zavádzať do praxe! 
Každá zmena si vyžaduje odvahu a zámer vyskúšať niečo 
nové, vyžaduje si čas, odhodlanie a vytrvalosť!

Úvod
Príručka je venovaná tým, ktorí pracujú v rannom veku s deťmi s diagnózou ADHD 
-  porucha pozornosti a hyperaktivita (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - 
ADHD) alebo s deťmi, u ktorých sa prejavujú symptómy ADHD. Pojem ADHD zahŕňa 
prejavy správania ako impulzivita, hyperaktivita (resp. prehnaná pohyblivosť) a, 
alebo poruchy udržania pozornosti. Tieto prejavy sú determinované neurovývinom 
od narodenia (resp. jeho poruchou) a prezentujú sa pod názvom ADHD. Ovplyvňujú 
vývin jedinca od narodenia od ranného detského veku až po dospelosť, preto je 
veľmi dôležitá jeho včasná diagnostika. Čím skôr je problém diagnostikovaný, tým 
je vyššia šanca na elimináciu jeho negatívnych dopadov. V optimálnom prípade 
jedinec dokáže vytvoriť a používať zručnosti na autoreguláciu správania, jeho 
okolie nadobudne vedomosti a podporné schopnosti. Prispeje sa tak k znižovaniu 
negatívnych faktorov ovplyvňujúcich rozvoj jedinca postihnutého ADHD a jeho život. 
Deti môžu prejavovať podobné znaky správania aj bez diagnostikovania ADHD. 
V takýchto prípadoch hovoríme o dieťati so symptómami (príznakmi) ADHD. 
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Výstupy vzdelávania

Na záver kapitoly:
 » pochopíte, ako sa u detí vyvíja schopnosť  

ovládať vlastné emócie a správanie;
 » pochopíte  vplyv okolia na tento vývin.  

Každé dieťa je jedinečné a na svet prichádza s obrovs-
kým potenciálom učenia sa – od narodenia je zvedavé a je 
schopné spoznávať  nielen seba samého, ale aj svoje oko-
lie. Je na nás – dospelých, ktorí s týmito deťmi pracujeme, 
aby sme tieto prirodzené tendencie poznávania využili, 
predovšetkým vytvorením vhodného vzdelávacieho prost-
redia. 

Štandardný vývin
Pod pojmom štandardný (bežný) vývin rozumieme 
veľmi zložitý a rozmanitý proces, ktorý sa -predovšetkým 
v rannom detskom veku - vyznačuje etapovitosťou 
a značnými individuálnymi rozdielmi.  Napr. dieťa začína 
plynule rozprávať v období medzí 18. až 24. mesiacom 
svojho veku, niektoré deti skôr, iné neskôr, možno až 
pred druhým rokom svojho života – nepovažujeme to za 
problematický vývin.  
Vývin detí prebieha v rozdielnom tempe. Práve preto 
musíme zohľadniť skutočnosť, že do vymedzenia 
„štandardný  vývin“ spadá mnoho individuálnych 
schopností a zručností v širšom vekovom rozsahu. Určité 
schopnosti sa u niektorých detí objavujú neskôr. Príčinou 
môžu byť mnohé faktory, ktoré vo väčšine prípadov 
neznamenajú žiadny problém. 

Ak zistíme, že dieťa niektoré míľniky vývinu dosahuje 
oneskorene, je to signál k tomu, aby sme začali venovať 
zvýšenú pozornosť podnecovaniu tejto oblasti. V tomto 
prípade dieťaťu venujeme zvýšenú individuálnu 
starostlivosť a podporujeme jeho vývin.  

Za „štandardný“ vývin najčastejšie považujeme, ak vývin 
postupuje podľa noriem  odbornej literatúry a vykazuje 
malé odchýlky od  priemeru. Pedagóg si často kladie 
otázku ohľadne vývinu dieťaťa: „ Je to bežné?“ 

V súčasnej spoločnosti máme tendenciu želať si, 
aby sme mali len „dobré deti“ či  deti „s priemernými 
schopnosťami“. Od nich sa očakáva, že budú jesť s chuťou, 
málo plakať, pekne sa hrať, milo sa správať, slušne sa 
rozprávať s dospelými, pokojne sedieť a pozorne počúvať. 
Ale deti v skutočnosti také nie sú, ani nemôžu byť. 

Aj bežný vývin detí vykazuje obrovské individuálne 
rozdiely. Určité odchýlky v správaní - javy, ktoré 
sú súčasťou zdravého a prirodzeného vývinu -  my, 
pedagógovia označujeme občas ako ťažkosti. Napríklad: 
obdobie vzdoru (okolo 2 rokov veku dieťaťa), je dôležité 
vnímať ako nevyhnutnú súčasť vývinu osobnosti. 
Správanie dieťaťa nám, pedagógom síce môže spôsobovať 
ťažkosti, ale  uvedomujeme si, že tento jav napomáha 
rozvoju autonómnej osobnosti mladého jedinca, neskôr 
dospelého človeka. 

Musíme si uvedomiť, že vývin detskej osobnosti je do 
značnej miery ovplyvňovaný vonkajšími  činiteľmi. 
Vlastné okolie (t.j.  fyzické aj spoločenské prostredie) 
má veľký vplyv na detský vývin. Ak je správanie dieťaťa  
nevhodné  a predstavuje výzvu pre pedagóga a pre deti 
v skupine, spôsobuje ťažkosti  v adaptačnom procese, 
dieťa môže byť v kolektíve považované za „problematické“. 

Každé dieťa sa vyznačuje rôznymi vlastnosťami 
a osobitosťami, z ktorých značná časť je aj pozitívna. 
Našou snahou je odhaliť silné stránky osobnosti dieťaťa 
a vedieť dekódovať, čo svojím správaním chce vyjadriť, 
naznačiť. Napr. výbuchy zlosti - sprevádzané hnevom či 
agresiou -  sú jediným komunikačným spôsobom dieťaťa 
vyjadriť svoj zámer: že je smutné, cíti krivdu, je hladné. 
Aby sme daný problém mohli začať riešiť, musíme  
v prvom rade pochopiť, prečo dieťa preukazuje správanie, 
ktoré pre nás znamená výzvu a aké sú spúšťacie faktory 
jeho správania (napr. oneskorený vývin, okolie alebo ich 
vzájomná kombinácia). 
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Od ranného detského veku vedie dlhá cesta, kým dieťa 
dokáže: 

 » prevziať zodpovednosť za seba;
 » pochopiť iných, kooperovať 

a spolupracovať s inými; 
 » osvojiť si účinné stratégie zvládania problémov;  
 » samostatne riešiť problémové úlohy;
 » regulovať  vlastné správanie 

a prejavovať adekvátne reakcie;
 » nadobudnúť pozitívny a reálny sebaobraz;
 » pochopiť a regulovať svoje emócie a správanie 

a stať sa empatickým dospelým jedincom. 

Ako prebieha tento vývin?
Vývin detskej osobnosti prebieha súčasne v niekoľkých 
oblastiach. Osvojenie vyššie uvedených schopností 
dieťaťa je podmienené súčinnosťou mnohých faktorov, 
ktoré musíme  sledovať a venovať im zvýšenú pozornosť, 
aby sme lepšie pochopili tento proces:

 » biologický vývin (genetické 
zázemie a činnosť mozgu)

 » telesný  vývin (fyzickú stránku, vnímanie a pohyb)
 » kognitívny  vývin (vývin myslenia 

a myšlienkových procesov) 
 » vývin vnímania (ako deti vnímajú informácie 

z receptorov  a ako na ne reagujú
 » psychický vývin (ako deti rozmýšľajú  o sebe 

samých a iných, ako vnímajú okolie) 
 » spoločenský vývin (kamarátske, 

rodinné a spoločenské vzťahy)
 » správanie dieťaťa (pozorovateľné)
 » kultúrne zázemie (rôzne kultúry majú 

odlišné očakávania a deti si ich osvojujú)
 » prostredie (ako reagujú na zvuky/svetelné 

signály, v akom prostredí sa učia, vyvíjajú).
Celkový vývin dieťaťa (telesný, kognitívny, sociálny a osob-
nostný) je podmienený a sprevádzaný zrením nervového 
systému, preto uplatňujeme holistický prístup: vývin 
považujeme za celok, ktorého faktory sú navzájom prepo-
jené a ovplyvňujú sa.  
Ak chceme pochopiť správanie dieťaťa, všetky biologic-
ké, psychické, spoločenské a kultúrne faktory musíme 
chápať ako súčinne pôsobiace. Napr. spoločenský vývin je 
okrem fyziologických faktorov  (vývin nervového systému 
a motoriky) úzko spätý aj so spoločenskými faktormi: 
ovplyvňujú ho napr. interakcie s inými ľuďmi. Takýmto 
spôsobom prebieha napr. osvojenie si spoločenských 
noriem správania, rituálov a zvyklostí kolektívu, 
hovorenej reči, a pod. 
Dlhoročné výskumy dokazujú silné pôsobenie 
práve spoločenských faktorov: správanie ľudí v 

bezprostrednom okolí dieťaťa zohrávajú veľmi 
dôležitú úlohu. Patria sem rodičia /starí rodičia/, učitelia 
a iní dospelí, ktorí prichádzajú do styku s dieťaťom. 
V predškolskom veku  sú to práve učiteľky v materskej 
škole, ktoré pre deti vytvárajú vhodné starostlivé, 
stimulujúce prostredie. 
Hlavné atribúty stimulujúceho prostredia:

 » dieťa cíti , že je prijaté, pochopené a ocenené;
 » dieťa má možnosť  vyjadrovať svoje city, učí sa 

ovládať vlastné pocity, impulzivitu a správanie;
 » dieťa má na dosah starostlivého 

a chápajúceho  dospelého, ktorý mu 
venuje pozornosť, zabezpečí pocit istoty a 
pomoc a podporu pri riešení problémov, 
pomáha pri zdolávaní ťažkostí a znižovaní 
napätia a stresu v náročných situáciách;

 » dieťa má presne vymedzené hranice, 
ktoré mu dávajú pocit bezpečia;

 » dieťa má možnosť spoločenského rozvoja 
s dospelými a inými deťmi (napr. učí sa 
nadviazať kontakt s inou osobou, učí sa stať 
súčasťou inej skupinky, spolupracovať a ako 
má byť empatické) (Schaffer & Kipp, 2014). 

Sebaregulácia
Sebareguláciou nazývame zložité procesy, ktoré 
umožňujú  dieťaťu (neskôr dospelému) pružne reagovať 
na neustále zmeny a výzvy okolia. Vývin sebaregulácie 
je dôležitým prvkom „štandardného“ detského vývinu 
a zohráva veľmi dôležitú úlohu pri poruchách pozornosti /
hyperaktivite (ADHD).
Sebaregulácia umožňuje, aby sme ovládali vlastné 
myšlienky, emócie a správanie. Pomocou sebaregulácie 
sme schopní meniť vlastné správanie, aby sme  dosiahli 
daný cieľ, alebo, aby sme sa prispôsobili danej situácii. 
Napríklad: Ako reagujú deti na to, ak im niekto zoberie 
hračku, s ktorou sa práve hrajú? Pravdepodobne je 
každé dieťa z takejto situácie frustrované, ale deti môžu 
reagovať rôzne: niektoré dieťa (ktoré má viac rozvinutú 
sebareguláciu) sa rozhodne pre inú hračku alebo sa 
sťažuje učiteľke. Iné  pravdepodobne vybuchne, zoberie 
si hračku späť a môže svojho rovesníka aj udrieť. Počas 
svojho života sa s podobnými situáciami stretáva aj 
dospelý: pri šoférovaní pred nás môže prudko zaradiť 
vodič iného auta alebo nás môže uraziť kolega. Naša 
reakcia závisí od toho, na akej úrovni je rozvinutá naša 
schopnosť sebaregulácie.
Sebaregulácia má významný vplyv na našu 
pozornosť a výkonnú aktivitu  (ako zareagujeme  v 
podobnej situácii). Pomocou týchto  funkcií dokážeme 
danú situáciu zmapovať, nájsť a naplánovať adekvátnu 
reakciu a realizovať adekvátne správanie (Berger, 2011). 
V nasledujúcich častiach si objasníme, ako sa ťažkosti pri 
zvládaní oboch funkcií (pozornosti a výkonnej aktivity) 
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konkrétne odrážajú v správaní  detí s príznakmi ADHD a v 
správaní, ktoré predstavuje výzvu.  
Súčasťou sebaregulácie je ovládanie emócií: znamená 
schopnosť pociťovať a adekvátne  prejavovať vlastné 
emócie a schopnosť meniť ich v požadovanom smere, 
prispôsobiť ich požiadavkám okolia (Lakatos, 2011). 
Príklad: Spôsob plaču sa vekom mení: súvisí to s rozvojom 
ovládania vlastných emócií. Napríklad dvojročné dieťa, 
ktoré si udrie koleno, plače nahlas a jeho nepokoj môže 
dlhšie pretrvávať. Nie je to nič nezvyčajné, považujeme 
to za bežné. U  dospievajúceho by sme to považovali 
za „neprimerané správanie“. Dospievajúci síce pociťuje 
rovnakú bolesť pri úraze kolena ako dvojročné dieťa, 
disponuje však schopnosťami (sebauvedomovanie, 
kolektívne vedomie, sebaupokojenie), ktoré mu umožnia 
adekvátne ovládať svoje pocity a vhodne reagovať.  
Z toho dôvodu je u malých detí dôležitá podpora 
sebaregulácie, podpora vývinu nasledovných  schopností 
a zručností: 

 » kontrola vlastného správania a konania,
 » vytrvalosť,
 » schopnosť rozhodovania,
 » schopnosť riešenia konfliktov,
 » vyvíjanie dlhodobého úsilia,
 » stanovenie cieľov,
 » účinné zvládanie úloh,
 » riešenie problémov,
 » hájenie vlastných záujmov a asertivita,
 » dodržiavanie pravidiel,
 » tolerancia,
 » zvnútornenie a posilnenie  súcitu ako 

základu empatie (Molnár, 2009).
Pre rozvoj sebaregulácie je najdôležitejším obdobím 
ranné detstvo. Časť tejto schopnosti je vrodená 

(prítomná od narodenia) a úzko spätá s vývinom nervovej 
sústavy. Na vývin sebaregulácie má však veľký vplyv 
prostredie, ktoré dieťa obklopuje. Výskumy dokazujú, že 
tieto schopnosti sa dajú cielene rozvíjať a úspešne osvojiť. 
Dojča a batoľa reguluje svoje správanie prostredníctvom 
matky (rodiča, blízkej osoby), jej vplyvom zosúlaďuje 
vnútorný svet s vonkajšími vplyvmi, prispôsobuje 
sa okoliu. Postupom času sa mení rola dospelého: 
dieťa sa stáva menej závislým od reakcií dospelého. 
V predškolskom veku je táto závislosť ešte stále prítomná, 
pedagóg zohráva aktívnu úlohu pri rozvoji detskej 
sebaregulácie a ovládania emócií. 
V procese rozvoja zohráva kľúčovú úlohu pozorovanie: 
dospelý potrebuje presne zistiť dôležité informácie pre 
efektívne riešenie problémových situácií. Pozorovaním 
dospelý rozpozná individuálne potreby dieťaťa a 
identifikuje oblasti, v ktorých dieťa potrebuje podporu. 
Na základe svojich zistení poskytuje dieťaťu spätnú 
väzbu,  starostlivosť a podporu.  Účinná spätná väzba 

napomáha k tomu, aby bolo dieťa šikovnejšie a zručnejšie 
v regulácii  vlastného správania a emócií. Je to dlhodobý 
proces, pretože sa jedná o zručnosti a schopnosti, ktoré 
sa rozvíjajú precvičovaním. Odohráva sa v kontexte 
každodenných činností, preto kladie na pedagógov, 
rodičov a vychovávateľov vysoké nároky, vyžaduje od nich 
citlivý a zodpovedný prístup.  
Rodič alebo pedagóg pristupuje citlivo vtedy, ak: 

 » rozpozná  a správne interpretuje 
prejavy správania dieťaťa,

 » jeho reakcie na tieto prejavy správania 
sú okamžité a adekvátne,

 » zohľadňuje okolnosti správania a zrelosť dieťaťa. 
Pomocou citlivého prístupu pedagóga  si dieťa postupne 
osvojí interpretovať vlastné pocity, spozná seba samého 
a vlastné reakcie, nadobúda schopnosť autonómnej 
regulácie správania a emócií.

Pre podporu tohto procesu  musí mať dospelý – rodič, 
pedagóg – nasledovné kompetencie: 

 » podporuje prejavy autonómneho 
správania dieťaťa,

 » správa sa  dôsledne, uvedomele a predvídateľne, 
 » je aktívnou súčasťou života 

dieťaťa (Grolnick, 2009). 
Schopnosť sebaregulácie je vrodená, ale jej vývin závisí 
od ďalších  osobnostných charakteristík a od  potenciálu 
okolitého prostredia.
Prehľad vývinu funkcie sebaregulácie nám umožní 
pochopiť mechanizmus sebaregulácie  (ako efektívne  
podporiť dieťa s príznakmi ADHD, ktorého správanie je 
výzvou. 

V prvom roku života

V počiatočnom štádiu vývinu dieťa rozlišuje 
príjemné a nepríjemné podnety. Vo svojom správaní 
prejavuje sebaregulačné úsilie: nepríjemné podnety 
vyvolávajú odmietavé správanie (otáčanie hlavy iným 
smerom, zatváranie očí), príjemné podnety vyvolávajú 
pokus o priblíženie k nim. Príkladom efektívneho 
sebaregulačného správania sú napr:

 » cmúľanie (kojenie alebo cumlík) na upokojenie,
 » odvádzanie pozornosti (napr. 

krátkodobé sledovanie hračky),
 » privolanie vonkajšej pomoci (napr. plačom).

V prvých šiestich mesiacoch svojho života sa dieťa učí 
regulovať fázy spánku a bdenia,  a významne sa u neho 
rozvíja senzomotorická kontrola, ovládanie vlastných 
pohybov t.j. siaha po objektoch, dobrovoľne sa ich dotýka, 
chytá do ruky,  prekladá z jednej ruky do druhej, atď. 
(Whitebread et al, 2012)

V prvom roku života dieťa používa výlučne modely 
sociálneho správania, objavuje sa „sociálna referencia“- v 
problémových situáciách dieťa vie, na koho sa obrátiť, 
koho hľadať. Napr. dieťa reaguje na nový, nepríjemný 
zvuk na základe výraze tváre a reakcií známej osoby. Ak 
vidí na jej tvári strach, neznámej hre,  zvuku sa dieťa bude 
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vyhýbať, ak vidí zo strany dospelého pozitívnu reakciu, so 
záujmom začne sledovať daný jav. Do prvého roku veku 
dieťaťa možno v správaní dieťaťa identifikovať základné 
emócie (hnev, radosť, záujem, smútok, strach).
Z hľadiska sebaregulácie dieťaťa v tomto veku je okrem 
vývinu vyššie uvedených schopností veľmi  významná 
aktívna a láskyplná spätná väzba dospelého. 

Vo veku dvoch rokov

V tomto veku dieťa postupne diferencuje vlastné 
myšlienky a emócie od myšlienok blízkych ľudí.
Objaví sa cielené úsilie, zlepšuje sa  schopnosť zapamätať 
si ciele a vyvíjať úsilie o ich dosiahnutie. Následkom tohto 
sa pozornosť dieťaťa stáva čoraz koncentrovanejšou. 
Primeranou podporou dospelého môže dieťa do určitej 
miery oddialiť napĺňanie svojich potrieb a vyvíjať úsilie na 
dosiahnutie svojich cieľov. 
Sebaregulácia vyžaduje od dieťaťa v tomto veku značné 
úsilie.  Je pre neho náročné mať pod kontrolou svoje 
okamžité emocionálne reakcie, ale napr. dokáže chvíľku 
počkať na jedlo, alebo menej intenzívne vyjadriť svoj hnev 
alebo frustráciu. 
Vývin reči v druhom roku života taktiež napreduje 
rýchlym tempom: dieťa je schopné porozumieť niektorým 
slovným pokynom, a objaví, že pomocou slov má väčšiu 
kontrolu nad svojim okolím. Napr. ak sa dieťa chce hrať 
a vysloví slovo „hračka“, dospelý mu predmet záujmu 
– hračku podá. Od dvoch rokov deti používajú slová, 
ktoré označujú emocionálny stav, ale nerozoznávajú 
ani neopisujú nimi svoje aktuálne emocionálne pocity. 
Rozpoznávanie pocitov a emócií sa objavujú až v ďalšej 
etape vývinu (Cole & Cole, 2006). 

Vo veku od troch do šiestich rokov

V tomto vekovom štádiu sa dieťa pozerá na svet  
z vlastného uhla pohľadu.  Napriek tomu  však dokáže 
porozumieť aj stanovisku iných, podľa odborných štúdií 
už pred dovŕšením tretieho roka života je dieťa schopné 
prejaviť empatiu. Aj vo vývine schopnosti abstraktného 
myslenia nastáva výrazný pokrok, čo znamená, že dieťa 
si v danej situácii uvedomí svoju autonómiu, je schopné  
pochopiť situáciu aj z pohľadu druhej osoby, dokáže sa 
vžiť do jeho roly a zdieľať jeho pocity (Győri, 2004).
V tomto veku je dieťa čoraz viac schopné kontrolovať 
vlastné správanie a prispôsobovať 
ho požiadavkám okolia. Osvojuje si 
niektoré pravidlá, dokáže ich používať, 
napr. pri vstupe do bytu si vyzuje 
topánky. Pravidlám rozumie, osvojí si 
ich, a aj od iných žiada ich dodržiavanie. 
V jednoduchých situáciách začína 
vyvíjať vlastné stratégie a plány na 
riešenie problémov. Konanie dieťaťa je 
často založené na prísnom dodržiavaní 
konkrétnych pravidiel.
S pribúdajúcim vekom a vývinom 
mozgu dokáže dieťa čoraz  dlhšie čakať 
na uspokojenie vlastných potrieb, 
túžob a prianí. Kapacita pozornosti sa 
ďalej rozvíja, dieťa sa dokáže dlhšiu 
dobu sústrediť na konkrétnu úlohu. 

Postupným rozvojom emocionálnych a rozumových 
schopností dokáže dlhšie tolerovať aj odlúčenie od 
milovanej osoby.
Vo vývine osobnosti dieťaťa okrem vonkajších faktorov 
(prostredie, skúsenosti, rodina, komunita, atď.) zohrávajú 
kľúčovú úlohu dedičné faktory a temperament dieťaťa 
(Ferenczi, 2011).
Každé dieťa sa vyznačuje individuálnymi rozdielmi, 
ktoré  sa dopĺňajú aj vrodenými tendenciami správania. 
Ich vplyvom potom dieťa reaguje na svoje okolie 
individuálnym, špecifickým  spôsobom.
Tak ako v iných oblastiach vývinu, aj vo vývine  
sebaregulácie sú obrovské rozdiely medzi jednotlivými 
deťmi. Niektoré deti bez problémov dokážu  vyhovieť 
požiadavkám svojho prostredia (napr. akceptujú prosbu 
dospelého a nezjedia čokoládu), niektorým to však 
spôsobí veľký problém. 
Vývin sebaregulácie trvá až  do obdobia rannej dospelosti 
a je v každej etape vývinu ovplyvniteľná.
Neadekvátna sebaregulácia alebo nedostatočné riešenie 
problémov môže viesť k vzniku nežiadúceho správania 
/správania s prejavmi  ADHD, ktoré predstavuje výzvu 
(Lakatos, 2011).
Preto z hľadiska vývinu a rozvíjania sebaregulácie je pre 
dieťa dôležité, aby:

 » bolo schopné identifikovať vlastné emócie;
 » ovládalo vhodnú slovnú zásobu na vyjadrenie 

a opis vlastných emocionálnych stavov; 
 » bolo schopné svoje emócie adekvátne vyjadrovať;
 » bolo schopné modifikovať alebo regulovať 

svoje emócie, napríklad aby disponovalo 
niekoľkými stratégiami na zvládanie 
sebaupokojenia alebo odvrátenia pozornosti;

 » bolo schopné svoje emocionálne stavy 
a myšlienky prispôsobiť a usporiadať v prospech  
dosiahnutia svojho cieľa alebo splnenia úlohy.

OBRÁZOK Č. 2. SEMAFOR NA ILUSTRÁCIU 
SEBAREGULÁCIE
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Otestujte svoje vedomosti!

 » Ktoré činitele ovplyvňujú vývin osobnosti 
dieťaťa v zmysle holistického prístupu?

 » Aké sú hlavné atribúty stimulujúceho 
prostredia pre dieťa v predškolskom veku?

 » Aké sú hlavné charakteristiky sebaregulácie? 

 » Prečo je dôležité podporovať rozvoj 
sebaregulácie u malých detí?

 » Aké ciele možno stanoviť pre rozvoj 
sebaregulácie u detí vo veku 3 až 6 rokov?

Výstupy vzdelávania:
Na záver kapitoly:

 » zistíte, v ktorých prípadoch považovať 
správanie dieťaťa za odlišné, 

 » zistíte, ako ovplyvňuje náš zorný uhol 
posudzovanie správania dieťaťa. 

Ako sme sa už zmienili, z hľadiska vývinu správania je 
každé dieťa jedinečné, vyvíja sa vlastným spôsobom.  
Práve z tohto dôvodu môžu rôzne odborné zdroje (online 
alebo odborná literatúra) uvádzať očakávaný vek dosia-
hnutia danej formy správania s pomerne veľkou toleran-
ciou. Naša príručka neposkytuje odborný prehľad bežné-
ho tempa vývinu dieťaťa, je skôr zameraná na odchýlky 
od tohto „vývinovou psychológiou“ stanoveného tempa, 
samozrejme, s potrebnou toleranciou v individuálnom 
vývine.  

Čo sa považuje za „nežiadúce správanie, ktoré 
predstavuje výzvu“? 
V tejto príručke zavádzame pojem „nežiadúce správa-
nie, ktoré predstavuje výzvu“ namiesto  pojmu problé-
mové správanie, pretože „problém“ často ovplyvňuje 
negatívnym smerom naše reakcie. 

Pojem „ nežiadúce správanie, ktoré predstavuje výzvu“ 
vykresľuje správanie dieťaťa v širšom kontexte, preds-
tavuje výzvu pre viacerých ľudí súčasne, pre rodičov, pre 
súrodencov, pre ostatné deti v skupine, a samozrejme aj 
pre pedagóga. Rovnakú výzvu predstavuje aj pre dieťa 
samotné, pretože  ešte nemá osvojené stratégie na zvlá-
danie a prekonávanie prekážok okolia.  
V štádiu ranného detstva sa u všetkých detí môžu objaviť 
príznaky nežiadúceho správania. Je to súčasť bežného 
detského vývinu. Spôsobené sú akceleráciou vývinu 
v tomto veku, ale aj  faktom, že súčasne sa u dieťaťa vyvíja 
samostatnosť a mnohé zručnosti na kontrolu vlastných 
emócií, myšlienok a činov. Predškolský pedagóg sa denne 
stretáva s mnohými modelmi správania, ktoré môže po-
važovať za výzvu. 
Niekoľko príkladov  nežiadúceho správania, ktoré peda-
góg môže považovať za výzvu: 

 » nevhodné vyjadrenie hnevu;
 » emocionálne výbuchy;
 » fyzická alebo verbálna agresia voči 

sebe samému alebo iným;
 » rušivé správanie;
 » odpor v správaní a ignorácia pokynov;
 » prehnaná aktivita;
 » úzkostlivé správanie, utiahnutosť;
 » ťažkosti s odlúčením;
 » prehnané dominantné správanie.

Čím je spôsobené nežiadúce správanie, ktoré 
predstavuje výzvu?
Z pedagogického hľadiska pozorujeme a vnímame von-
kajšie prejavy správania dieťaťa. Úlohou pedagóga je 
hľadať príčinu nežiadúceho správania dieťaťa - čo sa odo-
hráva v dieťati, z čoho vychádza, čo môže byť spúšťačom 
tejto reakcie?
K úspešnému odhaleniu príčin nežiadúceho správania 
musíme predovšetkým zistiť aktuálny stav dieťaťa.
Správanie ľudí je zrkadlom - reakciou ich myšlienok a 
pocitov v danom okamihu (napr. naše reakcie, keď sme 
nervózny, atď.). Správanie dieťaťa je takisto odrazom jeho 
aktuálneho psychického rozpoloženia. Napr. môže byť 
ovplyvnené:

 » chorobou,
 » únavou,
 » hladom,
 » citovým prepätím, 
 » zmyslovým/ vnemovým prepätím 

(príliš veľa podnetov súčasne);
 » pocitom ohrozenia.

Odhaľme vplyv aktuálneho prostredia na dieťa!
Pedagóg si musí uvedomiť, že nároky a vplyvy prostre-
dia značne ovplyvňujú správanie. Správanie musí vždy 

1.2 Správanie dieťaťa v rannom detskom veku a vymedzenie 
          problémového  správania, ktoré predstavuje výzvu
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sledovať v určitom kont-
exte, musí brať do úvahy  
množstvo rôznych činiteľov. 
Pri pozorovaní správania 
si musí klásť otázku, či sa 
v aktuálnom vnútornom 
alebo vonkajšom prostredí  
dieťaťa nachádza rušivo 
pôsobiaci faktor, ktorý má 
nepriaznivý vplyv na správa-
nie dieťaťa.
Uvedené tvrdenie platí aj 
pre nežiadúce správanie, 
ktoré znamená výzvu (či 
existujú  činitele, ktoré 
môžeme ovplyvniť alebo 
eliminovať) a tiež aj pre 
pozitívne prejavy správania (či sú prítomné podporné 
činitele).
Pozornosť treba venovať aj senzorickým vnemom 
zmyslových orgánov: senzorické podnety  z okolia môžu 
byť príliš silné, nie každé dieťa reaguje na senzorické 
podnety rovnakou intenzitou (dotyk, vôňa, pohyb). Pre 
niektoré dieťa môže byť aj slabší  podnet nepríjemný 
(napr. visačka na odeve alebo strach z pohyblivej 
podložky, atď.).
Nežiadúce správanie u niektorých detí môže byť vyvolané 
silným emočným dojmom alebo životnou zmenou,  napr.:

 » presťahovanie sa,
 » narodenie súrodenca,
 » začiatok návštevy materskej školy, zmena 

triedy v materskej škole, príchod z prázdnin;
 » ak dieťa nie je schopné dostatočne 

vyjadriť svoje potreby,
 » nový pedagóg.

Je dôležité vedieť, že nežiadúce  správanie sa môže objaviť 
aj vplyvom malej, zdanlivo bezvýznamnej – pre dieťa 
však intenzívnej - zmeny prostredia. Pre niektoré dieťa 
(predovšetkým pre dieťa s poruchami výkonnej  funkcie, 
o ktorej sa zmienime v ďalších kapitolách príručky) môže 
byť  adaptácia k týmto  zmenám (napr. zmena úlohy alebo 
návrat z prázdnin...) veľmi ťažká.

Preto si pedagóg v prípade nežiadúceho správania 
musí  premyslieť, čo sa v dieťati odohráva? Čo pre dieťa 
znamenajú dané požiadavky? Pomocou týchto otázok 
bude schopné vytvoriť vhodné stimulujúce prostredie a 
pomáhať dieťaťu. 

Prihliadajme na vplyv osobného a kultúrneho zázemia 
na dieťa!
Správanie dieťaťa v materskej škole významne ovplyvňujú 
činitele pôsobiace mimo prostredia MŠ. Na vývin dieťaťa 
a jeho správanie môže mať negatívny dopad napr. vysoko 
stresujúce rodinné prostredie (rozvod rodičov, strata 
zamestnania niektorého z rodičov, zdravotné problémy v 
rodine a pod).

Preto je dôležité, aby pedagóg predprimárneho 
vzdelávania mal vedomosť o tom, aké závažné faktory 

ovplyvňujú aktuálne rodinné prostredie, čo dieťa prežíva 
doma a pod. 
Každý z nás má vlastnú osobnú a kultúrnu históriu. Tá 
pramení zo skúseností z detstva, v optimálnom  prípade 
sa v rodine ďalej rozvíja. Osobný príbeh každého jedinca 
je svojský. Ako prvý použil označenie „osobné kultúrne 
okuliare“ Franz Boas. Poukázal tým na skutočnosť, že nikto 
nie je schopný  vnímať realitu v plnom rozsahu alebo 
rovnakým spôsobom ako iná ľudská bytosť. Každý vníma 
svet z vlastného zorného uhla, cez akési „okuliare“, ktoré 
sú  ovplyvnené vlastnými skúsenosťami (Boas, 1989).
Pri pozorovaní a posudzovaní toho, do akej miery 
predstavuje správanie dieťaťa výzvu alebo je pre nás 
prijateľné, každý z nás používa  vlastný „zorný uhol“. 
Ten určuje naše reakcie, ktoré potom ovplyvňujú ďalšie 
správanie  dieťaťa a jeho celkový vývin. Deti sa musia 
prispôsobovať mnohým požiadavkám blízkeho okolia 
(materskej školy, neskôr školy, domáceho prostredia, 
komunitného priestoru) a tie požiadavky sa nemusia vždy 
zhodovať. Správanie, ktoré 
v materskej škole alebo  v základnej škole predstavuje 
výzvu, môže byť v inom prostredí považované za úplne 
bežné a prijateľné správanie. To isté platí aj v opačnom 
prípade. Čo je prijateľné doma, nemusí byť prijateľné 
v materskej škole.  

Činitele, ktoré ovplyvňujú správanie: 

 » biologické:  fyzické zdravie, postihnutie, 
genetická zraniteľnosť

 » biologicko-psychologické: temperament, intelekt
 » psychologické: sebahodnotenie, zručnosti 

na zvládanie záťažových úloh, spoločenské 
správanie , regulácia emócií

 » psychologicko-spoločenské: 
rodinné vzťahy, trauma

 » spoločenské: priateľské vzťahy, 
rodinné zázemie, vzťahy s okolím

 » spoločensko-biologické: vplyv medikamentov  
 

OBRÁZOK Č. 3. ZNÁZORNENIE PRENESENÉHO 
VÝZNAMU BOASOVHO POJMU „OSOBNÉ KULTÚRNE 

OKULIARE”
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OBRÁZOK Č. 4. ČINITELE 
OVPLYVŇUJÚCE SPRÁVANIE

Je veľmi dôležité správanie dieťaťa 
pozorovať úplne bez predsudkov, 
nie cez „osobné kultúrne okuliare“. 
Úlohou pedagóga je brať do úvahy 
rôznorodosť okolitých vplyvov, 
schopností a skúseností pozorova-
ného dieťaťa.
To však neznamená, že sa stotož-
níme s nežiadúcim správaním 
daného dieťaťa, ale:

 » pokúsime sa zistiť, ktoré 
činitele sú zodpovedné za 
jeho správanie (biologické, 
psychologické, spoločenské, 
kultúrne faktory)

 » spolupracujeme 
s rodičmi a dieťaťom, 
aby sme sa dohodli na 
určitých očakávaniach  
a požiadavkách voči 
správaniu dieťaťa v 
prostredí materskej školy.

Správanie, ktoré predstavuje výzvu sa z času na čas obja-
vuje u väčšiny detí. V mnohých prípadoch je ťažké rozlíšiť, 
či ide len o dočasný stav, alebo je príznakom vážnejšieho 
problému.

Aj v prípade, keď je nežiadúce správanie spôsobené váž-
nejším problémom (napr. s ADHD syn.), musia byť neus-
tále zohľadňované vplyvy okolia - t.j. rodinné prostredie, 
kolektív. Negatívne prejavy správania zákonite zosilnejú 
vplyvom problémov pochádzajúcich z okolia dieťaťa. 
V tom prípade dieťa potrebuje ďalšiu podporu a pomoc. 
Diagnostikovanie prejavov správania dieťaťa a určenie 

správnej diagnózy je úlohou odborníka.  Odborník zisťuje, 
či je nežiadúce správanie spôsobené atypickým vývinom 
alebo je typickou reakciou na konkrétnu okolnosť, resp. 
je prejavom závažnejšieho vývinového problému (napr. 
ADHD syn.).
Úlohou pedagóga v tomto procese je vedieť, pri ktorých 
prejavoch správania je dôležité odporučiť odborníka – tej-
to problematike sa venujeme v ďalšej kapitole.

Bez ohľadu na to, či je dieťa diagnostikované alebo nie, 
pedagóg (aj rodič) zodpovedajú za podporu a rozvoj jeho 
schopností ovládať vlastné emócie a správanie, a rovnako 
aj za celkový osobnostný rozvoj dieťaťa.

Otestujte svoje vedomosti!

 » Uveďte šesť  príznakov nežiadúceho 
správania, ktoré predstavuje výzvu! 

 » Uveďte dva  vonkajšie faktory ovplyvňujúce  
nežiadúce správanie dieťaťa! 

 » Uveďte dva vnútorné faktory, ktoré 
spôsobujú nežiadúce správanie dieťaťa!

 » Aký vplyv má kultúrne zázemie 
na nežiadúce správanie?

 » Aký vplyv majú „kultúrne okuliare“ na náš pohľad 
na nežiadúce správanie, ktoré predstavuje výzvu? 
(napr. pri rozhodovaní alebo vyslovovaní hypotéz) 

OBRÁZOK Č. 5. PRÍLIŠ VEĽA SENZORICKÝCH VNE-
MOV MÔŽE VYVOLAŤ NEŽIADÚCE SPRÁVANIE

biologické

psychologickéspoločenské

 fyzické zdravie, 
postihnutie, genetická 

zraniteľnosť

temperament, 
intelekt

        sebahodno-
   tenie, zručnosti 

   na zvládanie 
   záťažových úloh, 

   spoločenské 
   správanie, 
  regulácia 

emócií

rodinné vzťahy, 
trauma

priateľské 
vzťahy, 

rodinné zázemie, 
vzťahy s okolím

vplyv 
medikamentov

správanie
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Výstupy vzdelávania:

Na záver kapitoly:

 » dokážete rozlíšiť príznaky a symptómy 
ADHD syndrómu v rannom detstve 
v kontexte so súčasnými poznatkami;

 » získate prehľad o diagnostike a terapii 
ADHD syndrómu v rannom detstve.

Pojem ADHD syn. je anglickou skratkou pre poruchu po-
zornosti s hyperaktivitou (Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder - ADHD). Označuje neurovývinovú poruchu, 
ktorá je  kombináciou hyperaktivity a deficitu pozornos-
ti.  Deti, ktoré majú diagnostikované ADHD syn. nemusia 
mať ťažkosti v oboch oblastiach, je možné, že postihnutá 
je len jedna. (American Psychiatric Association, 2013).
Ako sme uviedli, ADHD syn. je neurovývinová porucha. 
Zvyčajne je prítomná od narodenia  dieťaťa a je spojená s 
neurologickými deficitmi alebo rozdielmi. Je spôsobená 
nerovnomerným vývinom mozgu: niektoré jeho oblasti 
sú nedostatočne vyvinuté alebo ich vývoj trvá dlhšie 
ako u bežnej populácie. ADHD syn. má často genetický 
pôvod. Môže sa vyskytnúť u viacerých členov rodiny, 
keďže   matka/otec odovzdáva genetickú predispozíciu 
svojmu  potomkovi. ADHD syn. je najčastejšou vývinovou 
poruchou ranného detstva, postihuje cca 5% bežnej po-
pulácie. (Polanczyk et al., 2007). U chlapcov sa vyskytuje 
3-4-krát častejšie než u dievčat.  U dievčat sa väčšinou 
objavujú  problémy s pozornosťou, menej s hyperaktivi-
tou, oba tieto  príznaky sa objavujú neskôr, preto môže 
byť ADHD syn. u nich prehliadnutý (Murray et al., 2019).

V predchádzajúcej kapitole sme uviedli, že vývin je komp-
lexný proces, preto v súvislosti s ADHD vždy musíme brať 
do úvahy  kombináciu viacerých faktorov, vrátane bio-

logických a psychologických činiteľov a sociálnych a spo-
ločenských skúseností dieťaťa. 

Musíme mať na zreteli, že biologické faktory nemôžeme 
ovplyvniť, dokážeme však zmeniť okolité prostredie. Zna-
mená to, že znížime očakávania voči dieťaťu (napr. pre 
dieťa s ADHD syn. je ťažké sedieť, preto skrátime oča-
kávaný čas dĺžky sedenia potichu, aby vydržalo). Bude 
to mať priaznivý vplyv na správanie dieťaťa, keďže ho 
zastihne menší počet ťažkostí. Týmto spôsobom sa zvýši 
pocit úspešnosti, eliminujú sa neskoršie ťažkosti spojené 
s ADHD syndrómom.

Dlhoročné výskumy a skúsenosti z praxe poukazujú na 
to, že čím skôr dieťa dostane potrebnú podporu a pomoc, 
tým menej pridružených/sekundárnych problémov bude 
mať neskôr – v dospelosti (Halperin et al., 2012)

Ako rozpoznať ADHD syndróm?
Názov ADHD označuje poruchu pozornosti s hyperaktivi-
tou. Vzťahuje sa na prejavy správania, ktoré predstavujú 
určitú výzvu. Ich vzájomný pomer určuje tri základné 
typy: 

 » v jednom prípade je hlavným 
problémom nedostatok pozornosti, 

 » druhý typ sa vyznačuje nadmernou 
aktivitou a impulzivitou, 

 » kombinovaná forma zahŕňa poruchy 
pozornosti, hyperaktivitu aj impulzivitu.

2. ADHD syndróm
2.1 Čo je ADHD syndróm?
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Ak je hlavným problémom porucha pozornosti

Pri čítaní tejto príručky na nás z okolia pôsobí nespočetné 
množstvo podnetov  – zvuky okolia,  výhľad na zelenú zá-
hradu alebo povinnosti, ktoré nás čakajú. Aj počas čítania 
tohto textu nás ovplyvňujú rôzne činitele. 

Človek disponuje celým radom rôznych druhov 
pozornosti, ktoré sú pre nás v každodennom živote 
rovnako dôležité. Napr. ak nevenujeme pozornosť 
prichádzajúcemu autobusu na prechode, môže nás 
ohroziť. Problémy budeme mať, ak pri rozhovore 
nevenujeme pozornosť svojmu priateľovi. Dokonca  
môžeme stratiť zamestnanie, ak nevenujeme pozornosť 
svojmu nadriadenému. S pribúdajúcim vekom sú 
nároky na našu pozornosť čoraz vyššie: zvyšuje sa 
časová náročnosť a zložitosť našich úloh. Každý človek 
sa vyznačuje inou pozornosťou. V bežnej populácii sú 
jedinci so silnou pozornosťou, aj takí, ktorých pozornosť 
sa ľahšie rozptyľuje. (Czigler, 2005)

Ako zistíme, že  dieťa v našej skupine má  ťažkosti 
v udržaní  pozornosti ?

 » Prehliada podrobnosti, alebo robí chyby.
 » Nevenuje dostatočnú pozornosť, alebo 

ťažko vie udržať svoju pozornosť pri 
riešení úloh alebo  činností.

 » Pri rozhovore zdanlivo nevenuje 
pozornosť rozhovoru.

 » Má ťažkosti  pri organizovaní  úloh 
a činností, ktoré má vykonať.

 » Vyhýba sa  úlohám, ktoré si 
vyžadujú psychické úsilie.

 » Často stráca veci potrebné k plneniu úloh.
 » Vonkajšie podnety ľahko 

rozptyľujú jeho pozornosť.
 » Nedokáže sa sústrediť na jednu činnosť.
 » Úlohu nedokončí, pred jej 

dokončením stráca záujem.

 » Je  pre neho ťažké počúvať iných, pretože 
sa jeho pozornosť ľahko rozptyľuje.

 » Má problémy s dodržiavaním pokynov 
a so spracovávaním informácií.

Ak je hlavným problémom hyperaktívne/impulzívne 
správanie

Hyperaktívne a impulzívne správanie sa vyznačuje tým, 
že dieťa je neustále v pohybe, priveľa rozpráva, nie je 
schopné  vopred premyslieť svoje konanie, nie je schopné 
ovládať vlastné konanie. Dôvodom takého správania je, že 
dieťa má problémy so spracovávaním informácií a kont-
rolou vykonávanej činnosti. Napríklad ak dieťa  pri stole 
vykladá puzzle a cez okno uvidí vtáčika,  pribehne k oknu 
a pravdepodobne sotí zo stola puzzle. Koná tak skôr, než  
si uvedomí vlastné správanie. Jeho aktivita nie je plánova-
ná. Dieťa nedisponuje schopnosťou kontroly svojej akti-
vity. Deti s príznakmi ADHD si až po činnosti uvedomujú 
nevhodnosť svojho správania, preto často oľutujú svoje 
konanie. 

Ako zistíme, že  dieťa v našej skupine má  ťažkosti s hy-
peraktivitou / impulzivitou?

 » Dieťa neustále vykonáva pohyby rukami 
a nohami, neobsedí na stoličke;

 » Opúšťa svoje miesto  aj keď sa od 
neho očakáva, že zostane sedieť;

 » Behá, skáče alebo lezie v situáciách, 
keď to nie je vhodné;

 » Má ťažkosti pri samostatnej hre, 
nevie sa zúčastniť spoločnej hry;

 » Pobehuje z miesta na miesto 
(je neustále v pohybe);

 » Priveľa hovorí;
 » Pri rozhovore je nedočkavé, skáče do 

reči, odpovedá pred odznením otázky, 
dokončuje odpovede  iných ľudí;

 » Má problémy pri čakaní v rade;
 » Prerušuje alebo ruší ostatných počas konverzácie;
 » Voči ostatným je mimoriadne netrpezlivé;

OBRÁZOK Č. 6. 
ZÁKLADNÉ TYPY ADHD SYNDRÓMU
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 » Vyslovuje bezohľadné poznámky;
 » Má problémy s ovládaním emócií;
 » Je náchylné k hnevu, k výbuchom zlosti;
 » Do hry alebo rozhovoru zasahuje bez opýtania;
 » Je príliš nepokojné, veľa sa hniezdi, 

nenachádza svoje miesto;
 » Neobsedí pri čítaní rozprávky, pri jedení a pod.;
 » Odmieta vykonávanie požadovaných úloh. 

Existujú aj ďalšie príznaky správania, ktoré spájame s 
ADHD syn. v rannom detstve. 

Nepatria medzi oficiálne kritériá ADHD,  dávame ich 
však do pozornosti: 

 » Agresívne správanie počas hry;
 » Prílišná dôverčivosť voči cudzím osobám 

(dieťa je príliš priateľské, ochotné);
 » Príliš odvážne správanie;
 » Ohrozovanie seba alebo iných vlastnou 

neopatrnosťou, nebojácnosťou;
 » Neuvedomuje si plynutie času;
 » Má ťažkosti s plánovaním;
 » Problémové večerné zaspávanie 

a ranné vstávanie;
 » Problémy pri vytváraní a udržiavaní 

priateľských vzťahov;
 » Ťažkosti vo vzťahoch s dospelými;
 » Slabé školské výsledky napriek vyhovujúcim 

dobrým rozumovým schopnostiam ;
 » Výskyt senzorických alebo motorických 

ťažkostí (napríklad: problémy so sedením 
vo  vzpriamenej polohe dlhší čas);

 » Slabá verbálna a vizuálna pamäť;
 » Ťažkosti pri zapamätaní si postupnosti alebo 

sekvencie (napr. dní v týždni, mesiacov).
 » Ťažkosti s porozumením hovorenej reči;
 » Zmätená reč (napríklad hľadanie 

vhodného výrazu, zajakavosť a pod.). 
Musíme mať na zreteli, že vyššie uvedené formy správania 
sa v rannom detstve môžu vyskytovať aj u detí s bežným 
vývinom. Za symptómy ADHD  ich považujeme iba vtedy, 
ak sú extrémne, veľmi silné, sú prítomné viaceré súčasne 
alebo sú výrazne odlišné od bežnej populácie.

Oboznámenie sa s diagnózou a terapiou ADHD 
syndrómu
Akákoľvek diagnóza ADHD syn. pred nástupom dieťaťa 
do školy by sa mala určovať veľmi opatrne. Prítomnosť 
príznakov v tomto veku nemusí nevyhnutne naznačovať 
prítomnosť ADHD syndrómu.  Predškoláci sa pohybujú 
veľa a zdajú sa byť  hyperaktívni.  Ľahko sa ich pozornosť 

rozptyľuje. To však nemusí znamenať, že majú ADHD 
syn.; skôr to naznačuje, že ich zručnosti potrebné na kont-
rolu pozornosti nie sú dostatočne vyvinuté.

Väčšina  detí predškolského veku  dokáže udržať svoju 
pozornosť približne na 10 minút. Deti s ADHD syn. menia 
svoju aktivitu už po niekoľkých minútach (AAP, 2000).  
V tomto veku je možné diagnostikovať ADHD syn. iba 
v prípade, že sa prejavujú príznaky extrémnej aktivity 
a impulzivity a vyžadujú neustále a nepretržité monito-
rovanie, aby sa predišlo zraneniu.

Stanovenie diagnózy
Neexistuje žiadny laboratórny ani biologický test (napr. 
odber krvi) na diagnostikovanie vývinových porúch ta-
kého typu. Odborníci sa pri stanovení diagnózy opierajú 
o svoje pozorovania správania dieťaťa, o informácie z roz-
hovorov s ľuďmi, ktorí s dieťaťom trávia dostatok času ako 
rodič, pedagóg a pod. Je pravdepodobné, že aj pedagóg 
bude do diagnostického procesu zapojený, prácu odbor-
níka napomáha svojimi odpoveďami, zisteniami osobne 
alebo prostredníctvom dotazníka.

Diagnózu vysloví pedopsychiater alebo neurológ. Diag-
nóza závisí od individuálnych charakteristík dieťaťa a po-
dozrenia na prítomnosť diagnózy. Diagnostický proces 
zahŕňa:

 » pozorovanie dieťaťa (v inštitúcii alebo doma);
 » klinické rozhovory s rodičmi a pedagógmi;
 » dotazníky pre pedagóga a pre 

rodiča o správaní dieťaťa.
Stanovenie  diagnózy nie je zárukou toho, že sa problém 
bude riešiť. Pre každé dieťa je potrebné zabezpečiť prís-
tup k vhodnej terapii. Každý, kto s dieťaťom s ADHD syn. 
pracuje, musí dôkladne poznať situáciu a hľadať  spôsob, 
ako dieťaťu pomôcť. Bez adekvátnej pomoci môžu deti 
s ADHD a ich rodiny zažiť mnoho negatívnych situácií, 
ktoré majú negatívne dôsledky (napr. nízka sebaúcta, zly-
hanie v škole, predčasné ukončenie školskej dochádzky, 
rizikové správanie – návykové  látky alebo nezodpovedné 
sexuálne správanie). ADHD syn. je však dobre zvládnu-
teľným stavom a s odbornou pomocou sa môžu deti s 
ADHD stať úspešnými dospelými.

Ďalšie ťažkosti súvisiace s ADHD syndrómom:
Pri výskyte ADHD sú často pridružené aj ďalšie ťažkosti, 
ako:

 » špecifické poruchy učenia (napr. 
dyslexia, dysgrafia a dyskalkúlia);

 » ťažkosti so spracovávaním senzorických stimulov;
 » dyspraxia;
 » úzkostné poruchy;
 » poruchy nálady (napr. depresia);
 » Tourette-ova porucha
 » obsedantno-kompulzívna porucha;
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 » poruchy správania (napr. opozícia, odpor);
 » porucha spektra autizmu (Young, S., 

Toone, B., & Tyson, C., 2003).

Terapia ADHD syndrómu

 » Po stanovení diagnózy ADHD by malo byť 
pre dieťa a jeho rodičov sprístupnených 
niekoľko rôznych možností terapie. Zmiernenie 
príznakov vyžaduje spoluprácu a účasť rôznych 
špecialistov, aby si dieťa úspešne osvojilo 
zvládanie príznakov ADHD syn. Jednotlivé 
terapie sú zamerané na rôzne oblasti správania.

Terapie typické pre ADHD syndróm:

 » Parent Training (tréning rodičov)
 » Kognitívna behaviorálna terapia (CBT)
 » Pohybová terapia
 » Logopedická terapia (SLT)
 » Ergoterapia (OT)
 » Terapia hrou
 » Terapia správania  - ovládanie hnevu 
 » Špeciálno-pedagogická  pomoc
 » Lieky.

Táto príručka je zameraná na stratégie, ktorými dokáže-
me v materskej škole úspešne podporovať deti s ADHD 
syndrómom alebo s prejavmi ADHD v správaní, ktoré 
predstavuje výzvu.
Pretože ADHD nie je choroba, neexistuje liek na jeho 
liečbu, v tradičnom zmysle slova sa deti s ADHD nedajú 
vyliečiť. Existujú lieky, ktoré pomáhajú za krátky čas 
zmierniť nežiadúce príznaky správania, aby dieťa 
bolo schopné osvojiť si určité zručnosti a navštevovať 
školu. Lieky sa deťom v predškolskom veku väčšinou 
nepredpisujú. Preto sa táto príručka zameriava práve  
na správanie s príznakmi ADHD: dieťa nemusí mať 
diagnózu, alebo sa vyznačuje len niekoľkými príznakmi, 
súčasne môže jeho správanie spôsobovať rôzne ťažkosti. 
Metódy a stratégie, ktorými sa budeme zaoberať 
v nasledujúcich častiach, sú aplikovateľné aj v ich prípade.
Nezabúdajme, že pre rodiča je ťažké prijať stanovenú 
diagnózu (ADHD syn.). Je to nesmierne náročné, rodič 
môže prežívať celý rad pocitov: smútok, sklamanie, hnev 
alebo úľavu a nádej.  Nech sú reakcie rodičov akékoľvek, 
majú na to právo, a je našou povinnosťou ich podporiť 
v tejto  novovzniknutej situácii a pomôcť zmeniť pohľad 
na svoje dieťa a na ďalší spoločný život.

Kedy je vhodné navrhnúť odborné vyšetrenie?
Ak sú zrejmé nižšie uvedené okolnosti, pedagóg by mal 
navrhnúť odborné vyšetrenie pre dieťa: 

 » ak problémy pretrvávajú dlhšie než je vývinová 
tolerancia (napr. viac ako 6 mesiacov);

 » ak správanie jednoznačne nezodpovedá 
vekovej úrovni dieťaťa (napr. je veľmi 
odlišné ako u rovesníkov);

 » ak sú problémy pozorované vo viacerých 
situáciách a prostrediach (napr. aj 
doma aj v materskej  škole);

 » ak sa objavujú vo viacerých medziľudských 
vzťahoch (napr. vo vzťahu s rodičmi, 
pedagógmi, prípadne s rovesníkmi);

 » ak sú problémy pomerne závažné;
 » ak bránia učeniu a vývinu dieťaťu (napr. 

rozvoj sociálnych vzťahov alebo rozvoj 
predčitateľských zručností). (OCD, 2005)

Na Slovensku má byť dieťa odporučené do regionálne 
príslušného Centra pedagogicko-psychologického po-
radenstva a prevencie, ktoré má kompetenciu odporučiť 
ďalšie cielené vyšetrenia. V rámci systému zdravotnej 
starostlivosti problém spadá do oblasti detskej neuroló-
gie alebo psychiatrie, kam môže byť dieťa odoslané na 
podnet pediatra. 

Otestujte svoje vedomosti!

 » Čo je charakteristické pre ťažkosti s pozornosťou?
 » V ktorých prípadoch správania, ktoré 

predstavuje výzvu sa má odporučiť 
odborné vyšetrenie dieťaťa?

 » Aká je úloha pedagóga v diagnostickom procese?
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2.2 ADHD syndróm a  výkonná funkcia

Výstupy vzdelávania:

Na záver kapitoly:

 » Pochopíte, čo je výkonná funkcia
 » Oboznámite sa s jej vývinom
 » Pochopíte, ako je výkonná funkcia 

modifikovaná vplyvom  syndrómu ADHD

Vymedzenie pojmu „výkonná funkcia”
V živote potrebujeme schopnosť rozvrhnúť si svoje 
úlohy: Napr. oslavu narodenín svojho dieťaťa si musíme 
dôkladne pripraviť, naplánovať a vykonať. Potrebujeme 
rozhodnúť, kedy a kde sa má slávnosť konať, pripraviť 
pozvánky a rozoslať ich, vopred premyslieť, čím hostí 
ponúkneme a aký bude program.  Ak chceme, aby oslava 
prebehla v dobrej nálade, musíme veľa vecí vopred 
premyslieť, naplánovať a postupne zrealizovať.
Úspešné splnenie takej komplexnej úlohy si vyžaduje 
výkonnú funkciu. Je to skupina troch kognitívnych 
procesov - pracovná pamäť, inhibičná kontrola a 
kognitívna flexibilita - ktoré nám spoločne umožňujú 
plánovať, zamerať sa a multifunkčne dosiahnuť  úspešné 
dokončenie každodenných úloh. 

Výkonná funkcia vystupuje v tomto procese ako dirigent 
v symfonickom orchestri (Brown, 2013): synchronizuje 
výkon rôznych hudobných nástrojov, z ktorých každý 
musí nastúpiť a stíchnuť v danom okamihu, výsledkom je 
zladená hudobná produkcia. Ak niektorý z komponentov 
nepracuje v súlade s ostatnými, namiesto hudby vznikne 
hluk. Je to obdobné aj pri mentálnych procesoch. Bez 
najvyššieho riadenia nastáva v našej mysli chaos. 
Ak má dieťa problém s rozoznávaním a spracovaním 
podnetov z vonkajšieho sveta, spôsobuje to problém 
v jeho správaní. Rôzne kombinácie mentálnych 
procesov (pozornosť, pamäť, plánovanie, atď.) musia 
byť zosúladené. Napr. fenomén „impulzivita“ nastáva 
vtedy, ak dieťa niečo spraví pred tým, ako si to uvedomí 
(pozornosť) a vymyslí adekvátnu odpoveď (plánovanie).

Vývin týchto procesov sa začína už v rannom detstve. 
V období puberty badať zrýchlenie vývinu a úplné 
vyvrcholenie je zaznamenávané v rannej dospelosti.  
Značná časť týchto procesov je prítomných už v rannom 
detstve.  V súvislosti s  ADHD syndrómom alebo s 
ADHD  príznakmi správania sa väčšinou prejavujú 
vývinové problémy, je potrebné poznať proces vývinu 
a rozvíjania  v rannom veku. 

OBRÁZOK Č. 7. VÝKONNÁ FUNKCIA - AKO 
DIRIGENT V SYMFONICKOM ORCHESTRI – 
SYNCHRONIZUJE MENTÁLNE PROCESY

16



 
2.

2 
A

D
H

D
 S

YN
D

RÓ
M

 A
  V

ÝK
O

N
N

Á
 F

U
N

KC
IA

Niekoľko príkladov na  rozvoj  výkonnej funkcie: 
 » predvídanie (anticipácia) – viem odhadnúť, 

čo nasleduje, očakávam priebeh činnosti, 
udalosti (napr. viem, že budeme obedovať, 
lebo počujem zvuky stolovania);

 » stanovenie cieľa - viem, čo chcem dosiahnuť 
(napr. postavím vežu z kociek);

 » plánovanie - premýšľam o spôsobe dosiahnutia 
vytýčeného cieľa (napr. väčšie kocky dám 
na spodok, menšie budú vyššie);

 » krátkodobá pamäť – zapamätám si potrebné  
informácie (napr. zapamätám si, aká má byť veža);

 » procesy pozornosti - zameriavam sa na 
potrebné veci a eliminujem ostatné podnety;

 » inhibícia - nepovoľujem myšlienky a 
správanie, ktoré nesúvisia s dosahovaním 
cieľa (napr. nebudem sa hrať s autíčkom, 
ktoré bolo medzi kockami);

 » určovanie poradia - porozumenie poradia 
(napr. spodný rad, až potom ďalšie);

 » súvislosti - uvedomujem si, že moje konanie 
má určité následky (napr. ak budem 
drgať do kociek, veža sa mi zrúti); 

 » priraďovanie – spájam adekvátne diely 
(použijem jeden druh kociek);

 » start-stop – ovládanie procesu spustenia 
a zastavenia (napr. medzi hračkami sa 
prehrabávam iba kým nenájdem potrebný diel).

Výkonná funkcia je nevyhnutná pri:

 » zvládaní úloh, ktoré si vyžadujú 
plánovanie a rozhodovanie;

 » zisťovaní a opravovaní chýb;
 » pri situáciách, keď je potrebné situáciu 

analyzovať a meniť správanie;
 » situáciách, keď je potrebné k dosiahnutiu 

cieľa spracovávať rôzne informácie súčasne ;
 » pri pružnom prispôsobovaní správania 

meniacemu sa prostrediu.
Výkonná funkcia rozvíja nasledovné  behaviorálne 
kompetencie :

 » cielené, uvedomelé správanie;
 » zámerné riadenie, používanie  a 

udržiavanie pozornosti;
 » plánovanie, organizácia;
 » inhibícia;
 » správanie bez ohľadu na rušivé podnety;
 » vypracovanie vhodnej stratégie  

na riešenie problémov;
 » samokontrola, hľadanie chýb, monitorovanie 

(nepretržitá samokontrola);

 » flexibilita;
 » prepínanie ( schopnosť rýchlej 

zmeny úlohy/stratégie);
 » multitasking (koordinácia súbežne 

vykonávaných činností )
Výskumy uvádzajú nižšie uvedené štyri zručnosti /
funkčné oblasti ako kľúčové body výkonného systému. 
Ich stručným opisom:

 » môžeme pozorovať a analyzovať podstatu 
správania dieťaťa  (ako spracúva nové 
informácie, čo sa deje a ako na nich reaguje)

 » môžeme podporovať dieťa pri rozvoji 
potrebných schopností na zníženie 
príznakov problémového správania.

 » Pracovná pamäť: Ak chceme vykonávať 
myšlienkové operácie, potrebujeme uchovávať  
informácie v pamäti. Napríklad pri hre s deťmi 
„Dokonči príbeh“ – si deti na jednej strane musia 
zapamätať slová, ktoré už skôr odzneli, na druhej 
strane  musia vymyslieť zmysluplné slovo, ktoré 
zapadá do príbehu alebo sa viaže na tému daného 
rozhovoru. Pracovná pamäť tak ukladá nielen 
novo zaznamenané informácie z prostredia, ale 
aj také slová, ktoré  sme si vybavili z dlhodobej 
pamäte na vykonanie aktuálnej úlohy. 

 » Inhibícia správania: je základom sebaregulácie, 
je to schopnosť kontrolovať vlastné konanie, 
správať sa v danej situácii primerane a zastaviť 
určité nežiaduce počiny. Napríklad  dieťa počká, 
kým pedagóg dokončí príbeh, a nehovorí, 
neodbieha, aj keď už pozná koniec príbehu.

 » Kognitívna flexibilita, flexibilné prepínanie: 
sme schopní zmeniť naše správanie podľa 
situácie, alebo zmeniť  našu stratégiu riešenia 
problémov. Napríklad, smejeme sa na vtipných 
príbehoch, ktoré vymysleli deti, ale potom 
pokračujeme v aktivitách denného režimu napr. 
deti začínajú stolovať, prestierajú k obedu.

 » Pozornosť:  sa vyznačuje niekoľkými 
charakteristikami

 » Stálosť - je schopnosť, ktorá  zvyšuje 
úroveň aktivácie pozornosti, pokiaľ ide 
o sledovanie dôležitého stimulu

 » Sústredenosť - schopnosť, ktorá uľahčuje 
spracovanie určitých/dôležitých informácií z 
prostredia, zatiaľ čo ostatné informácie ignoruje

 » Multitasking  - schopnosť sústrediť sa a 
reagovať na viaceré úlohy súčasne

 » Intenzita  - schopnosť udržiavať pozornosť na 
dlhú dobu v záujme splnenia úlohy (Brown, 2013)
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Narušenie výkonných funkcií
V bežnom živote sa  narušenie výkonnej funkcie prejavu-
je nasledovne: 

 » disperzia (rozptýlenie);
 » zábudlivosť;
 » ľahké rozptýlenie pozornosti;
 » neschopnosť udržať pozornosť dlhšiu dobu;
 » ťažkosti so zapamätávaním pokynov 

(najmä viacstupňových);
 » plánovanie a vykonávanie úloh 

(najmä viacstupňových);
 » neporiadok a strata svojich vecí,
 » prerušovanie alebo rušenie ostatných.

Vývinové odchýlky výkonnej funkcie poukazujú na ADHD 
syndróm. Hoci pojem ADHD je anglickou skratkou pre 
poruchu pozornosti s hyperaktivitou, príčinou problé-
mového  správania je vlastne porucha výkonnej funkcie  
(Barkley, 1997).

Deti s takýmito problémami sa  často označujú ako ne-
motivované alebo lenivé, hoci sa jedná o nedostatočne 

vyvinuté výkonné funkcie. Musíme mať na zreteli, že 
správanie dieťaťa je neúmyselné, potrebuje našu pomoc 
a podporu.

Vývinové odchýlky výkonnej funkcie sa však vyskytujú 
nielen pri  diagnózach ADHD  syn., ale aj pri iných neuro-
vývinových poruchách. Autizmus  (Hill, 2004) Tourettova 
porucha (Tárnok et al., 2007) a poruchy učenia (Reiter et 
al., 2005)   môžu byť tiež spôsobené odlišným fungova-
ním výkonných funkcií.

Otestujte svoje vedomosti!

 » Ktoré procesy tvoria výkonnú funkciu?
 » Uveďte štyri typy nepozorného správania!
 » Vymenujte štyri typy hyperaktívneho 

- impulzívneho správania!
 » Aké problémy má dieťa s ADHD 

syn. vo vašej skupine?
 » Identifikujte tri  ťažkosti spojené 

s výkonnou funkciou a ich vplyv na 
každodenný život dieťaťa v skupine!

2.3 ADHD syndróm a prostredie

Výstupy vzdelávania:

Na záver kapitoly:

 » dokážete definovať, ako môže okolie a vonkajšie 
prostredie podporovať alebo obmedzovať  
nadobúdanie skúseností a učenie detí;   

 » dokážete rozlíšiť výzvy, ktoré spôsobuje bežné 
vzdelávacie prostredie pre dieťa so  symptómami 
ADHD alebo s príznakmi ADHD v správaní.

Vytvorenie inkluzívneho prostredia
Vývin dieťaťa je do značnej miery ovplyvnený prostredím. 
Pri práci s deťmi s vývinovými odchýlkami je starostlivé a 
podporujúce prostredie obzvlášť dôležité. 

Výskumy ukazujú, že bez riadnej odbornej pomoci  sú 
mladí ľudia s ADHD syn. vystavení mnohým rizikám: 

 » predčasne ukončia školskú 
dochádzku, sú menej vzdelaní,

 » majú pracovné problémy (Young, 
Toone and Tyson, 2003),

 » sú menej obľúbení v kruhu svojich rovesníkov,
 » majú menej priateľov (Neimeijer et al., 2008),
 » a ich manželstvá často končia rozvodom 

(Young, Toone and Tyson, 2003).

V prvých rokoch života sa mozog vyvíja neuveriteľným 
tempom. Je zvlášť citlivý na rôzne vplyvy prostredia. Nad-
merný stres bráni jeho rozvoju. Optimálny rozvoj pre deti 
zabezpečuje prostredie:    

 » s nízkou úrovňou stresu;
 » ktoré je vysoko podnetné a stimulujúce;
 » ktoré poskytuje emocionálnu 

a fyzickú bezpečnosť.
V extrémnych prípadoch je možné pozorovať v správaní 
dieťaťa znaky podobné ADHD syn. Ak dieťa žije v proble-
matickej rodine a je vystavené značným emocionálnym 
ťažkostiam alebo traumám (zanedbávanie, fyzické alebo 
sexuálne zneužívanie, silné napätie, konflikty, zločiny, 
násilie a užívanie drog) je väčšia pravdepodobnosť pre 
narušenie vývinu výkonných funkcií. Dieťa v takomto 
prípade  nadobudne správanie podobné ADHD (ADHD 
Institute, 2019).

Samotné prostredie „nespôsobuje“ ADHD syn., môže 
však vyvolať správanie podobné ADHD alebo zhoršiť  jeho 
príznaky (Livingstone et al., 2016).
Diagnóza ADHD syn. nie je výsledkom nesprávnej, 
zanedbanej výchovy. Obviňovanie rodičov nie je na mies-
te. V záujme podpory dieťaťa je prvoradé zmeniť postoj: 
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dieťa s príznakmi ADHD môžeme vnímať ako osobu s 
odlišným, netypickým nervovým  prepojením v mozgu, a 
možnosti spolupráce podporíme vytvorením vhodného 
inkluzívneho prostredia.  
Ak batoľa nie je vystavené fyzickým alebo iným negatív-
nym účinkom, jeho výkonná funkcia sa rozvíja od narode-
nia až po dospelosť. Je dôležité, aby pedagóg predprimár-
neho vzdelávania mal dostatok informácií o ADHD 
syn., aby bol schopný  
rozpoznať, kedy a akú 
podporu dieťa s pr-
íznakmi ADHD pot-
rebuje. Každé dieťa 
potrebuje láskyplnú 
pozornosť pedagóga, 
no pre dieťa s ADHD je 
starostlivosť, podpora, 
trpezlivosť a poro-
zumenie nevyhnut-
nosťou. 

Pedagóg musí sta-
rostlivo prehodnotiť 
jednak vlastné  sprá-
vanie (t.j.  ako vníma 
a reaguje na správanie detí), ako aj fyzické, sociálne a 
materiálne podmienky materskej školy. (U.S. Department 
of Education, 2008)

Špecifickosť prostredia môže dieťaťu s ADHD syn. alebo 
dieťaťu so  príznakmi ADHD spôsobovať ťažkosti, pravde-
podobne v dôsledku požiadaviek, ktoré ešte dôraznejšie 
podčiarkujú určité oblasti ťažkostí. Dômyselne preto 
zvažujeme výber prostredia a činností.

Niekoľko činiteľov, ktoré pre dieťa s príznakmi ADHD 
spôsobujú ťažkosti:

 » Neadekvátne požiadavky (napr. 
príliš dlhé sedenie, málo pohybu, 
očakávané formy správania),

 » Učenie sa z príkladu druhých (nedokážu sa 
poučiť z pozorovania druhých) a vyžadujú 
priame vedenie (s častým opakovaním);

 » Príliš veľa stimulov (napríklad 
predmety, zvuky, svetlo, atď.);

 » Nevhodné činnosti alebo úlohy (napr. ktoré 
si vyžadujú plánovanie, organizáciu, pamäť, 
pozornosť, najmä trvalú pozornosť), viacstupňové 
činnosti alebo pokyny, napr. spoločenské hry;

 » Pochopenie sociálnych/spoločenských situácií 
a reakcia na ne (dohoda s kamarátom);

 » Silné emocionálne udalosti.

Je čas zmeniť svoje očakávania a zorný uhol!

V prvej kapitole sme sa zmienili o vplyve vlastného zor-
ného uhla na vnímanie okolitého diania, sveta, posudzo-
vanie dieťaťa. Vlastné očakávania sú ako filter vlastných 
hodnôt, sú to „okuliare“, cez ktoré vnímame svet. Pri 
vytváraní vhodného prostredia pre dieťa s ADHD syn. sú 
dôležité nasledovné aspekty: 

 » Predstavuje pre mňa dané správanie určitú výzvu?
 » Sú moje očakávania reálne?
 » Aký typ správania od dieťaťa 

očakávam/hodnotím?
 » Aké je očakávanie voči dieťaťu doma? (ak 

sú značné rozdiely, pre dieťa to môže byť 
náročné, pre dieťa predstavuje výzvu)

Otestujte svoje vedomosti!

 » Ako môže byť ADHD syn. ovplyvnený 
okolitým prostredím? 

 » Aké charakteristiky prostredia spôsobujú  
deťom príznakmi ADHD problémy?

OBRÁZOK Č. 8. „NETYPICKÉ NERVOVÉ 
PREPOJENIE”
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Výstupy vzdelávania:
Na záver kapitoly:

 » Pochopíte, čo znamená prístup založený 
na zohľadňovaní silných stránok 
osobnosti v rannom detstve,

 » Identifikujete silné stránky, ktoré sú často 
späté s deťmi s príznakmi ADHD v správaní.

Prístup zohľadňovania silných stránok 
osobnosti  
Prístup založený na zohľadňovaní silných stránok - ako 
naznačuje jeho názov - znamená, že každý má svoje  silné 
stránky, ktoré sú základnými stavebnými kameňmi zdra-
vého rozvoja jeho osobnosti. Prístup sa zameriava na po-
zitívne stránky detskej osobnosti, vďaka ktorým sa dieťa 
optimálne rozvíja. Podstatou tohto prístupu je:

 » Pedagóg najprv hľadá a objavuje vlastné 
silné stránky, svoje najlepšie schopnosti.

 » Rozvíjaním a uplatňovaním týchto schopností 
objavuje najsilnejšie schopnosti detí a 
tak ich podporuje v úspechu a v procese 
učenia sa. (Lopez & Louis, 2009)

Prístup založený na zohľadňovaní silných stránok osob-
nosti skúma, čo je pre človeka dobré a pozitívne. Pods-
tatou je podporovať rozvoj a využívať silné stránky na 
prekonanie ťažkostí. Prístup uplatňuje potrebu sústrediť 
sa na pozitívne stránky a neskúmať to, čo je negatívne. Aj 
u dieťaťa so symptómami ADHD alebo ktorého správanie 
predstavuje výzvu si musíme všímať to, v čom vyniká, čo 
obľubuje, aký je jeho potenciál -  tieto činnosti ho budú 
ďalej podnecovať.   

Prístup založený na zohľadňovaní silných stránok osob-
nosti nepopiera existujúce problémy, ale vyvíja vhodnú, 
pre dané dieťa účinnú techniku a potrebné stratégie, 
ktoré sa neskôr budú ďalej rozvíjať.  K osvojeniu si tohto 
prístupu je dôležité pochopiť, že:

 » učenie sa detí, nadobúdanie nových poznatkov 
o svete je dynamický, zložitý a komplexný  proces;

 » deti sa učia a vyvíjajú rôznymi spôsobmi;
 » zamerať sa treba na to, čím dieťa disponuje a nie 

na jeho nedostatky - východiskovým bodom 
je vždy to, čo je pre dané dieťa najlepšie;

 » ak si okolie dieťaťa (rodičia, učitelia 
materských škôl) dostatočne uvedomí a 
ocení silné stránky dieťaťa, ďalší rozvoj 
a učenie dieťaťa bude viac napredovať. 

Riadime sa nasledovnými otázkami: 
 » Čo sa osvedčilo v našej skupine?
 » Za akých okolností pracujú deti najlepšie 

v skupine? (A čo sa  vtedy deje?) 
 » Aké úlohy alebo činnosti vykonáva 

dieťa bez problémov?
 » Aké činnosti dieťa obľubuje?
 » V čom dieťa vyniká ?

Existujú dve úrovne silných stránok:
 » Vnútorné silné stránky existujúce na úrovni 

dieťaťa: sú to osobnostné črty, charakterové 
vlastnosti,  zručnosti, správanie, presvedčenie atď.

 » V prostredí dieťaťa existujú vonkajšie silné 
stránky, medzi ktoré patria napríklad silné 
sociálne vzťahy, služby, zdroje, komunita, 
náboženská komunita alebo viera atď.

Vonkajšie aj vnútorné silné stránky sú rovnako dôležité. 
Ich rozpoznaním môže pedagóg  podporiť  rozvoj rôznych 
oblastí (napr. sociálnej a emocionálnej) motiváciu a seba-
vedomie dieťaťa. 

Všímajme si silné stránky dieťaťa: má dobré slovné zruč-
nosti, bohatú slovnú zásobu? Vie logicky rozmýšľať, poho-
tovo odpovedať, dokáže riešiť problémové úlohy? Dobre 
sa orientuje v priestore? Má hudobný sluch, spieva čisto ?  

Silné stránky ADHD 
S ADHD súvisí veľa činiteľov, ktoré možno považovať za 
pozitíva tohto javu. Deti s ADHD syn. disponujú nasledov-
nými silnými stránkami (De Schipper et al., 2015):

 » Kreativita
 » Energickosť
 » Rozmarnosť
 » Flexibilita a spontaneita 
 » reziliencia
 » Svojský pohľad na svet
 » Podstupovanie rizík 

Medzi silné stránky materskej školy patrí:
 » pozitívny vzťah dieťaťa k pedagógovi 

materskej školy a k ostatným deťom
 » vedomosti a postoje pedagóga materských škôl
 » štruktúra a podpora, flexibilný 

2.4 Pochopenie ADHD syndrómu z pohľadu silných stránok

 „Pri vzdelávaní dieťaťa so ŠVVP kladieme príliš veľký dôraz 
na ťažkosti a málo sa sústreďujeme na jeho silné stránky“

 (Temple Gradin)

20



2.
4 

PO
CH

O
PE

N
IE

 A
D

H
D

 S
YN

D
RÓ

M
U

 Z
 P

O
H

ĽA
D

U
 S

IL
N

ÝC
H

 S
TR

Á
N

O
K

rámec požiadaviek.
Otestujte svoje vedomosti!

 » Čo je to prístup založený na 
zohľadňovaní silných stránok ?

 » Kde môžete nájsť silné stránky?
 » Môžete uviesť tri silné stránky 

spojené s ADHD syn.?
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Táto kapitola sa zameriava na praktické metódy 
a stratégie výchovy, ktoré umožnia inklúziu dieťaťa 
s príznakmi ADHD v správaní v materskej škole,  t.j. 
vytvorenie vhodného vzdelávacieho prostredia, prístup 
zohľadňujúci silné stránky a rozvíjanie výkonných 
funkcií.  
V prvom rade je potrebné preštudovať si tieto kapitoly, 
oboznámiť sa s rôznymi prístupmi vo vzdelávaní. 
Následne je dôležité rozhodnúť, na ktoré oblasti sa 
chceme zamerať a ktoré stratégie chceme uplatňovať. 

3. Inkluzívne vzdelávanie dieťaťa s ADHD syndrómom alebo 
príznakmi ADHD v podmienkach materskej školy

Táto príručka bola vytvorená s cieľom podporiť prácu 
pedagóga – ako kompetentnej osoby - v skupine 
materskej školy. 
Dodržujme postupnosť!  Nezabúdajme, že dosahovanie 
zmeny alebo rozvoj zručností je dlhý proces, začína sa 
malými krokmi a postupuje pomaly. Ak sa pokúsime 
zmeniť všetko naraz, nakoniec nič nedosiahneme. 
Zamerajme sa teda na naše priority a na priority skupiny 
detí v našej škole.

Výstupy vzdelávania:

Na záver kapitoly:

 » osvojíte si stratégie na identifikáciu silných 
stránok detí, ich rodín a prostredia;

 » pri výchove dieťaťa s ADHD syndrómom 
alebo s príznakmi ADHD v správaní 
dokážete  uplatňovať prístupy založené na 
zohľadňovaní silných stránok osobnosti;

Ako sme uviedli v 2. kapitole, prístup založený na zo-
hľadňovaní silných stránok osobnosti  predstavuje súbor 
stratégií, ktoré podporujú prácu s deťmi. 
Existuje niekoľko prístupov k práci založenej na zo-
hľadňovaní silných stránok osobnosti. Predstavíme mož-

nosť  identifikácie silných stránok, využívanie ich a vytvo-
renie emocionálnej stability.

Zmeňme zorný uhol!

Uplatňovaním prístupu zohľadňovania silných stránok 
osobnosti môžeme získať nový pohľad: hyperaktívne, 
impulzívne dieťa môžeme začať vnímať ako dieťa, ktoré 
má veľa energie, o všetko sa zaujíma a do všetkého sa 
chce zapojiť.

Pozitívna výchova

Cieľom pozitívnej výchovy je prežívanie pozitívnych emó-
cií. Na dosiahnutie tohto cieľa slúži model PERMA, ktorý 
vytvoril Martin Seligman. Model vymedzuje požiadavky 
na vytvorenie vhodného prostredia a pozitívnych učeb-
ných situácií pre dieťa s príznakmi ADHD. (Seligman, 
2018)

 » Pozitívne emócie
 » Úplné citové prežívanie
 » Medziľudské vzťahy
 » Zmysluplnosť
 » Dosahovanie výsledkov

Pozitívne emócie: 

Vytváraním vhodného prostredia – prostredníctvom hry 
a rôznych aktivít - umožníme dieťaťu prežívanie pozitív-

3.1 Adaptácia prístupu zohľadňujúceho silné stránky osobnosti pri vzdelávaní
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nych emócií: vďaka, radosť, nádej. 
Úplné citové prežívanie:

Dieťa úplne vnikne do vykonávania danej činnosti alebo 
hry, naplno využíva a rozvíja pritom svoje schopnosti 
a zručnosti. 
Medziľudské vzťahy:

Z hľadiska rozvoja sú nesmierne dôležité medziľudské 
vzťahy dieťaťa (s dospelými aj s rovesníkmi). Pri práci 
s dieťaťom s príznakmi ADHD sa usilujeme o úprimný 
vzťah, v ktorom dieťa pociťuje náš záujem a starostlivosť.
Zmysluplnosť:

Pozitívne energie vkladáme skôr do zmysluplných vecí. 
Dieťa s príznakmi ADHD syn. môže pocítiť, že zmyslom 
jeho života je byť súčasťou niečoho (rodiny, kolektívu, 
náboženstva, atď.).

Dosahovanie výsledkov a cieľov:

Každé dieťa – obzvlášť dieťa s príznakmi ADHD syn. – 
potrebuje pocit úspešnosti, pocit dosiahnutia vytýčeného 
cieľa. Dieťa si musí uvedomiť, že pre svoje ciele môže a 
musí vynaložiť úsilie, ktoré prináša úspechy a rozvoj jeho 
osobných kompetencií. Keďže dieťa s príznakmi ADHD  
čelí mnohým ťažkostiam a má negatívne skúsenosti 
s prostredím, pedagóg vytvára možnosti na úspešné 
dosahovanie cieľov a pocit pozitívneho sebaponímania 
dieťaťa v skupine. 

Vytváranie emocionálnej stability prostredia
Každé dieťa potrebuje emocionálne stále prostredie. 
Dieťa s príznakmi ADHD v správaní čelí mnohým výz-
vam, napr. negatívne skúsenosti s prostredím, problémy 
s reguláciou emócií, neschopnosťou ovládať sa. Je preto 
obzvlášť dôležité, aby v tomto prípade bola zabezpečená 
emocionálna stabilita prostredia, starostlivosť a podpora 
dieťaťa. 

Uvádzame niekoľko zásad:

 » Úplné prijatie dieťaťa (také, aké je);
 » Pochvaly a pocit úspešnosti – bol si šikovný;
 » Pozitívne hodnotenie a odmeny;
 » Jasná a zreteľná komunikácia;
 » Spoločné zážitky;
 » Uvedomelý  a pozorný prístup.

Prijatie  dieťaťa

Na otázku prečo ste si vybrali toto povolanie, odpovie 
každý pedagóg inak. Pred vstupom do triedy materskej 
školy si každý predstavoval zlatučké bezproblémové deti 
a radosť z práce s nimi. Skutočnosť sa môže od týchto oča-
kávaní výrazne odlišovať. Niektoré deti v  skupine sú pre 
pedagóga skutočne výzvou. 

Nesmieme  zabúdať na dva dôležité fakty:  

 » tieto deti potrebujú porozumenie. Nezabúdajme, 
ich správanie je neúmyselné. Ťažkosti s ADHD 
syn. znamenajú pre dieťa ťažší život, nadovšetko 
potrebuje naše porozumenie a podporu. 

 » deti, ktoré sú pre nás výzvou, nás nadovšetko 
potrebujú. Dieťa s ADHD syndrómom je väčšinou 
nepochopené a odmietané, preto je našim 
poslaním nás - učiteliek prijať ho a pochopiť. 

Ak sa nám podarí dieťa úplne prijať, ľahšie mu dokážeme 
venovať náležitú pozornosť. Ak si uvedomíme, že ťažkosti 
späté s ADHD sú aj pre dieťa skutočnou výzvou, dokáže-
me mu poskytnúť adekvátnu pomoc.  
Pozitívna zmena sa rodí v kontexte pozitívneho vzťahu, 
ktorý musí začínať akceptovaním dieťaťa, porozumením 
a láskou.
Ako môžeme vytvoriť  potrebnú emocionálnu stabilitu?

 » Poskytnutie pocitu bezpečia. 
 » Zdôrazňovanie silných stránok osobnosti dieťaťa.
 » Prejavovanie lásky a že je pre nás dôležité.
 » Spoločné vykonávanie rôznych aktivít. Čas a 

pozornosť sú pre deti najväčším darom. 
 » Komunikácia je kľúčová: nechajme dieťa klásť 

otázky. Nájdime čas na odpovede. Pýtajme 
sa ho a vypočujme si jeho odpovede.

 » Povzbudenie a dôvera «Viem, že to dokážeš.»
 » Vytváranie príležitostí na učenie 

a prežívanie pocitu úspešnosti.    
 » Úprimnosť a trpezlivosť: pripustime si, 

že sa môžeme mýliť. Buďme trpezliví, aj 
dieťa sa  ponaučí z vlastných chýb. 

 » Hľadanie a nájdenie pozitív: môžeme 
upriamiť pozornosť dieťaťa na pekné a 
zaujímavé veci, na dobré vlastnosti.

 » Zmysel pre humor a spoločné chvíle smiechu.
 » Starostlivosť o domáceho maznáčika: 

v materskej škole môžeme pestovať 
rastliny alebo chovať akváriové rybky, 
plazy (akvárium, terárium), požiadajme 
dieťa o pomoc pri starostlivosti o nich. 

OBRÁZOK Č. 9. 
VEKU PRIMERANÁ 
KOMPETENTNÁ ČINNOSŤ  
DIEŤAŤA: NAPR. 
POLIEVANIE KVETOV
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Identifikácia silných stránok
Ak chceme uplatniť prístup založený na zohľadňovaní sil-
ných stránok, musíme identifikovať silné  stránky dieťaťa 
a aj  prostredia. 
Spôsobov na ich identifikáciu je niekoľko. Zisťujeme napr. 
to, za akých okolností dieťa dosahovalo úspech – môžeme 
sa opýtať rodičov aj kolegov. Môžeme zapojiť aj dieťa, 
môže porozprávať alebo nakresliť, kedy sa mu „darilo naj-
lepšie“. (Norrish et al., 2013)
Identifikáciu silných stránok osobnosti dieťaťa môžeme 
uľahčiť aj formou tabuľky: do ľavého stĺpca sa zapisujú 
charakteristiky dieťaťa s ADHD syndrómom (už bolo spo-
menutých niekoľko). V pravom stĺpci  uvádzame ich pre-
vod na silné stránky, ktoré sa dajú získať zmenou zorného 
uhla. Uvádzame niekoľko príkladov (tabuľku môžete 
ďalej vypĺňať):  

Silné stránky môžu byť nielen vnútorné, ale aj vonkajšie - 
silné stránky prostredia. Prehľad silných stránok konkrét-
neho dieťaťa s príznakmi ADHD v správaní: 

Ak sme identifikovali silné stránky dieťaťa, môžeme ich 
použiť pri rozvíjaní jeho potrebných zručností a dosaho-
vaní vytýčených cieľov. 
Začnime tým, čoho je dieťa schopné  -  prvý krok je 
zvyšovanie sebavedomia dieťaťa.
Dôležitou úlohou pedagóga je zvýšiť sebavedomie 
dieťaťa, pedagóg preto musí vymedziť silné  stránky 
a pozitívne vlastnosti dieťaťa so správaním, ktoré 
predstavuje výzvu alebo príznaky ADHD syn.
Medzi silné stránky dieťaťa patrí napríklad:

 » zvedavosť, záujem;
 » kreatívne, jedinečné nápady 

a riešenie problémov;
 » hlboký záujem o určité témy ( pre 

dieťa zaujímavé, dôležité témy);
 » citlivosť, zvýšená potreba lásky;
 » nadšenie, určité veci robí s veľkou 

energiou a elánom;
 » schopnosť inšpirovať ďalšie deti;
 » výnimočný zmysel pre humor;
 » schopnosť prijímať riziká, radosť 

z objavovania, zvedavosť;
 » láskavosť;
 » dobré organizačné schopnosti.

Pozorovaním a vymedzením silných stránok dieťaťa 
je pedagóg schopný zvýšiť jeho sebavedomie, zároveň 
má v rukách silný nástroj - kľúč k riešeniu výziev jeho 
správania.  

Východiskovým bodom pre dieťa v zmene jeho správania 
je to, na čo zameriame našu pozornosť,  s čím začneme 
pracovať. Malo by to byť niečo, čoho je dieťa schopné (čo 
dokáže). Výzva sa tak zmení na možnosť - príležitosť niečo 
preskúmať. Ak dieťa na začiatku zažije úspech, získava 
nádej a vieru, o ktoré sa môžeme v ďalšom procese oprieť.

Pri plánovaní zmeny správania dieťaťa (alebo rozvíjania 
jednotlivých oblastí) vychádzame z toho, čo je dieťa 
schopné zvládnuť, ktoré poskytuje dieťaťu pocit 
úspešnosti a radosť z výkonu. Táto pozitívna motivácia 
bude oporou pre dieťa aj v nasledujúcich krokoch. 

Meno dieťaťa

Ktoré sú jeho silné stránky

.... v domácom prostredí?  (napr. dobrý 
vzťah k matke)

.... v širšej komunite?(napr. dobrý 
vzťah so starými rodičmi)

.... v skupinovej aktivite? ( napr.  dieťa 
rado maľuje)

... medzi rovesníkmi? (napr. má dobré-
ho kamaráta)

... v materskej škole? (napr. má dobrý 
vzťah s učiteľkou, upratovačkou).

Príznaky, ktoré môžu byť 
späté s ADHD 

Akú silnú stránku preds-
tavuje táto skutočnosť? 

dieťa je hyperaktívne

impulzívne

príliš veľa hovorí

je agresívne

má nedostatok sebakont-
roly

ťažko  nadväzuje pria-
teľstvá

má veľa energie

jeho záujem je široký, 
zaujíma sa o všetko

má široké znalosti

TABUĽKA Č. 1 – JE POTREBNÉ ZMENIŤ 
ZORNÝ UHOL V SÚVISLOSTI S ADHD!

TABUĽKA Č. 2 – POTREBUJEME IDENTIFIKOVAŤ 
A POZOROVAŤ SILNÉ STRÁNKY DIEŤAŤA!  24
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Števko má 5 
rokov, slabú výdrž 
pozornosti,  motoric-
ký nepokoj

Intervenčné návrhy, 
vytvorenie podporného 
prostredia

Identifikácia silných strá-
nok osobnosti

Identifikujme  jeho sil-
né stránky! Rozosmeje 
iných, vymýšľa  vzrušujú-
ce príbehy, dokáže zložiť  
niekoľko typov lietadla 
atď. 

Pozitívny vzor Vzorom pre chlapca je 
jeho otec, s ktorým  doma 
často opravuje, montuje, 
zostrojuje. 

Podporné prostredie Výrazné členenie reži-
mu dňa, napr. hudobný 
signál označuje zmenu 
aktivity;

Vhodný systém odmien, 
napr. ak má dieťa rado 
konštruovanie, za vytr-
valosť pri činnosti môže 
po jednom dostávať diely 
k lietadlu, nakoniec svoje 
dielo môže prezentovať;

Pri  skupinových vzdelá-
vacích aktivitách mu za-
bezpečíme sedieť samos-
tatne, aby sa mohlo viac 
sústrediť (odporúča sa aj 
fitlopta – mikropohyby 
pri sedení zlepšia celkovú 
sústredenosť dieťaťa) ;

Stratégie učenia, ktoré 
vychádzajú zo silných 
stránok

Úlohy podľa záujmu 
dieťaťa (napr. príroda), 
skupinová práca

Zvyšovanie osobnej 
angažovanosti 

Poverenie rolou „pomoc-
níka“:  pomoc menším 
deťom, rozprávanie 
príbehov, oprava poka-
zených hračiek

Plánovanie,  vízie Posilnenie sebavedomia, 
pomoc pri výbere školy

TABUĽKA Č. 3 – NIEKOĽKO INTERVENČNÝCH 
NÁVRHOV NA VYTVORENIE PODPORNÉHO 
PROSTREDIA PRE DIEŤA

Pozitívne výstupy
1. Vyslovenie vďaky

Pravidelným vyslovovaním vďaky  za pozitívne veci  
sa zvyšuje optimizmus, ľudia menej trpia depresiou, 
samotou, majú viac pozitívnych skúseností. Toto je 
obzvlášť dôležité aj u detí s príznakmi ADHD v správaní. 
Vyslovenie vďaky by si mal osvojiť aj pedagóg, ktorý 
súčasne môže viesť aj dieťa k takému správaniu. 
Pedagóg môže začať tým, že zostaví zoznam 3-5 vecí, za 
ktoré je životu vďačný. Ďalším krokom  je odôvodnenie 
tohto pocitu.  
Veľmi vysokú úroveň vďačnosti preukáže ten, kto napíše 
ďakovný list,  odovzdanie alebo odoslanie tohto listu je 
najvyšším vyjadrením svojej vďaky. 
Niekoľko spôsobov ako implementovať  vyslovenie vďaky 
do práce s deťmi:

 » zaradenie do každodennej komunikácie 
(napr. v čase obeda alebo pred odchodom 
domov požiadame deti, aby povedali, za čo sú 
vďačné): ZA ČO cítiš dnes vďaku a PREČO?

 » postrehnutie okamihov dobrej nálady 
 » vytvorenie stromu vďaky (môžu naň 

zavesiť lístočky s poďakovaním)
 » časopis vďaky
 » komunikačný kruh vďaky
 » koláž vďaky  alebo iné umelecké dielo
 » neočakávané dobré skutky - spoločné 

premýšľanie o tom, čím môžeme urobiť 
radosť pre druhých a ako im môžeme pomôcť 
-  následná diskusia o spôsobenej radosti (ako 
sa to prejavilo, resp. aký to bol pre dieťa pocit)

 » poďakovanie – každé dieťa treba 
naučiť vysloviť poďakovanie

 » čítanie príbehov o vďačnosti 
(Positive Psychology, 2019)

OBRÁZOK Č. 10. STROM VĎAKY
25
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Meditácia pomáha deťom upokojiť sa a sústrediť sa, po-
máha im regulovať svoju zlosť, výbušnosť, pomáha vy-
rovnať sa s úzkosťami a zvyšuje ich sebavedomie. Meditá-
cia je vedomá kontrola pozornosti. Vedomá prítomnosť 
poukazuje na proces, kedy pozornosť v danom okamihu 
vedome zameriavame na prežité vnútorné a vonkajšie 
skúsenosti, ktoré si súčasne aj uvedomujeme. Existuje 
niekoľko meditačných cvičení, ktoré sú vhodné aj pre 
deti už vo veku 2-3 rokov.

 » Meditácia aromaterapiou: Nazbierame voňavé 
veci zo záhrady a triedy – vyberajme napr. 
vôňu kvetov, korenistú, sladkú vôňu, atď. (napr. 
rasca, mletá káva, citrón, mäta, levanduľa, 
mydlo, zubná pasta atď.). Zaviažme deťom oči 
a požiadajme ich, aby opísali vôňu, ktorú cítia - 
vône môžu aj pomenovať podľa identifikácie.

 » Meditácia v prírode: počas prechádzky  alebo 
na dvore upriamime pozornosť detí na 
zvuky a vône prírody (alebo veľkého mesta), 
venujeme sa tiež javom svetlo a tieň.

 » Meditácia zameraná na dychové cvičenia:  
Na sledovanie vlastného dýchania môžeme 
využiť vtáčie pierko alebo papierový veterný 
mlyn (môžeme ho spolu s deťmi vyrobiť). 
Deti v jednej ruke držia papierový veterný 
mlyn a druhú si položia na bruško. Zhlboka 
sa nadýchnu. Pomalým výdychom pozorujú 
pohyb vzduchu, pohyb vlastného tela, skúmajú 
prúdenie vzduchu pri nádychu a výdychu.

Hodnoty a kultúra materskej školy a skupiny
V materskej škole, ktorá uplatňuje prístup podporujúci 
silné stránky predstavujú medziľudské vzťahy  dôleži-
tú hodnotu. Tento prístup podporuje silné stránky a 
pozitívne vlastnosti detí, a výsledky v správaní dieťaťa 
považuje za základ pre školské vzdelávacie systémy a prax 
materských škôl. 

Otestujte svoje vedomosti!

 » Vymenujte tri silné stránky v 
spojitosti s ADHD syndrómom!

 » Aké zložky má model PERMA a ako 
sa uplatňuje v materskej škole?

 » Ktoré sú kľúčové prvky k vytvoreniu 
emocionálnej stability prostredia?

OBRÁZOK Č. 11. MEDITÁCIA MÁ NIEKOĽKO 
POZITÍVNYCH ÚČINKOV NA DIEŤA

Výstupy vzdelávania:

Na záver kapitoly:
 » Pedagóg bude schopný prispôsobiť 

vzdelávacie prostredie individuálnym 
potrebám dieťaťa s ADHD syn. 
alebo s príznakmi ADHD. 

 » Pochopí význam priestorového a časového 
usporiadania prostredia a bude schopný 
uplatňovať jeho základné princípy. 

 » Bude schopný vymedzovať správne 
očakávania a požiadavky voči skupine 
a aj voči dieťaťu s ADHD syn.

3.2 Modifikácia prostredia: vytvorenie podporného prostredia

OBRÁZOK Č. 12. ZÁRUKOU ÚSPECHU VZDELÁVANIA JE 
DIFERENCIÁCIA ÚLOH PODĽA SCHOPNOSTÍ DIEŤAŤA

26
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Každé dieťa potrebuje vhodné prostredie pre svoj osobný  
rozvoj. Inklúzia v praxi znamená, že učebného prostredie 
vytvára vhodné podmienky pre individuálny rozvoj kaž-
dého dieťaťa,  pretože každý je jedinečný a na optimálny 
rast a vývin potrebuje rôzne podmienky.

„Každý je génius, no ak súdite  rybu  podľa jej schopnosti šplhať 
sa po stromoch, prežije celý svoj život vo viere, že je hlúpa a 

neschopná.” (výrok Alberta Einsteina)

To isté platí pre dieťa s ADHD alebo s príznakmi ADHD 
v správaní – každé dieťa je jedinečné. Keďže dieťa má 
problémy v správaní kvôli hyperaktivite, impulzívnosti, 
poruchám pozornosti a ťažkostiam vo výkonných 
funkciách, potrebuje na svoj optimálny rozvoj osobitný 
prístup.  

Podporné, inkluzívne prostredie: 
Podporné prostredie znamená cielené, uvedomelé uspo-
riadanie daného prostredia, využívanie silných stránok vo 
výchove, pozitívne vzťahy a veku primeranú komunikáciu.  
Kľúčovými komponentami podporného prostredia pre 
dieťa s príznakmi ADHD sú:

 » Štrukturalizácia
 » Flexibilita
 » Podporné technológie (napr. vizuálna podpora, 

režim dňa, časovače, správna komunikácia)
 » Modifikácia okolitého prostredia
 » Reálne požiadavky na dieťa

Každé dieťa – obzvlášť  deti s príznakmi alebo diagnózou 
ADHD syn.  - si vyžaduje pevné stanovenie pravidiel a 
hraníc. Štrukturalizácia prostredia znamená priestorové 
a časové usporiadanie, rozvrhnutie každodenných čin-
ností, spôsob zavádzania zmien, stanovanie očakávaní 
a pravidiel  a spôsoby komunikácie s dieťaťom.

Štrukturalizáciou, t.j. stanovením pravidiel, rozvrhnutím 
každodenných činností, dôsledným dodržiavaním  vy-
medzených hraníc poskytujeme dieťaťu podporu, ktorá 
napomáha rozvoju celého radu jeho kompetencií,  posky-
tuje mu pocit úspešnosti, napomáha pri zvládaní ťažkostí.

Systém musí byť prispôsobený záujmom a schopnostiam 
dieťaťa a danej situácii – pedagóg by mal  byť kreatívny 
a flexibilný.  Vizuálne pomôcky (fotografie, piktogramy, 
vtipné kresby a návody) pomáhajú pri sústredení pozor-
nosti, pri sledovaní postupnosti času a činností. 

Časové a priestorové usporiadanie umožňuje pre dieťa 
s príznakmi ADHD predvídať sled udalostí. Pre  dieťa, 
ktoré ešte nemá plne rozvinuté plánovacie schopnosti, 
poskytuje adekvátnu podporu pri sledovaní aktuálneho 
diania a úloh. Zabezpečuje im  predvídateľnosť a 
poskytuje emocionálnu bezpečnosť. Úprava vonkajšieho 
prostredia je veľmi dôležitým a účinným faktorom učenia, 
pričom má byť zachovaný aj priestor pre samostatné 
objavovanie a autonómne rozhodovanie dieťaťa. 

Materiálne prostredie

Zahŕňa priestory, miestnosti, veci okolo nás, zariadenie, 
osvetlenie, vykurovanie, osvetlenie, atď. – to všetko vplýva 
na dieťa s príznakmi ADHD. Vhodne vytvorené prostredie 
podnecuje správny vývin dieťaťa, pričom niektoré činitele 
môžu mať aj negatívny vplyv.

Pod pojmom vytvorenie stimulujúceho prostredia 
rozumieme zosúladenie 
všetkých vyššie uvedených 
faktorov a ich prispôsobenie 
potrebám všetkých detí v našej 
skupine. Ako pedagóg dobre 
viete, že dieťa v predškolskom 
veku má tendenciu všetko 
objavovať, preto bezpečnosť 
musí byť prvoradá. Ak máme 
v skupine dieťa s príznakmi 
ADHD  v správaní, potrebujeme 
mať všetko usporiadané: malý, 
neusporiadaný priestor vyvoláva 
nepríjemný pocit.

Dieťa v predškolskom veku, ktoré 
má diagnózu ADHD syn. alebo 
príznaky ADHD v správaní je 
neustále v pohybe: chce sa šplhať 
po všetkom, chce objavovať 
okolie, vrhá sa do nepríjemných 
a nebezpečných situácií. Pre jeho 
bezpečnosť je potrebné vytvoriť 
prostredie, kde:
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 » sa dieťa môže bezpečne a samostatne pohybovať, 
 » ho nemusíme stále napomínať, niečo zakazovať.

Vplyvom toho dosiahneme:

 » zníženie konfliktných situácií, eliminujú 
sa potenciálne nebezpečenstvá, 
minimalizuje sa príkaz „NIE!“ 

 » je menej dôvodov na obavy,
 » dieťa sa naučí sebaovládanie v 

rámci nami určených hraníc. 

Všetko na svoje miesto!

Usporiadané prostredie má upokojujúci vplyv na deti. 
Mnoho hračiek znamená veľa podnetov, ktoré rozptyľujú 
pozornosť  dieťaťa. Ak sa v zornom poli detí so symptóma-
mi ADHD vyskytne menej hračiek, budú schopné  lepšie 

sa sústrediť, dlhšiu dobu udržať pozornosť a budú menej 
rozptyľované okolitými podnetmi. Príliš veľa podnetov 
spôsobuje pobehovanie od jednej hračky k druhej (Dauch 
et al., 2018). 
Hračky a iné veci by mali mať svoje miesto. Veľké úložné 
boxy a koše sú aj pomôckou pre dieťa pri odkladaní 
hračiek. Majú byť jednoduché  a prehľadné (boxy, police 
a skrinky označíme obrázkami, aby dieťa videlo, čo 
kam patrí). Hračkami a rôznymi predmetmi v triede 

chceme dávať stimul k vhodnému rozvoju, k objavovaniu 
a skúmaniu. Nezabúdajme však, že menej znamená 
niekedy viac -  organizovaný poriadok pomáha dieťaťu 
udržiavať kľud vo svojom vnútornom aj vonkajšom svete.

Znázornenie času

 » Dieťaťu s príznakmi ADHD robí problém nielen 
orientácia v priestore, ale aj  v čase.  V triede 
je vhodné používať veku primerané pomôcky 
na znázornenie času. Vopred pripomínajme 
dieťaťu, čo a ako dlho ideme niečo robiť a 
koľkokrát to budeme opakovať. Môžeme napr. 
pomocou fotiek a obrázkov znázorniť denný 
alebo týždenný rozvrh činností. Na meranie 
času môžeme použiť napr. kuchynský časovač 
ako názornú pomôcku plynutia času. Môžeme 
napr. nastaviť 3 minúty – čas, za ktorý od 
neho očakávame vykonanie danej úlohy. 
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Znižovanie dráždivých impulzov

Deti s ADHD syn. sú obzvlášť citlivé na rôzne podnety, 
napr. zvuky, vône, svetlo a iné osoby.  
Napriek tomu, že majú problémy so spracovávaním 
podnetov, niektoré deti so symptómami ADHD neustále 
vyhľadávajú určité druhy podnetov a zmyslových 
vnemov, ktoré im potom spôsobujú problém. Dôkladným 
pozorovaním zistíme, aký  druh podnetu je pre dieťa 
výzvou a aký druh stimulu mu pomáha. 
V súvislosti s vplyvom podnetov, stimulov na správanie 
dieťaťa je dôležité mať na pamäti, že ich spracovávanie 
je u každého dieťaťa jedinečné. Obľúbené činnosti môžu 
pre niektoré dieťa mať  negatívny vplyv (napr. počúvanie 
hudby). Je nevyhnutné, aby boli uvážene, premyslene 
a osobitne vyberané všetky stimuly, ktoré na dieťa 
v materskej škole pôsobia. 
Niektoré faktory vplývajú na deti s ADHD syn. pozitívne.
Tipy na znižovanie dráždivých impulzov:

 » Porozprávame sa s dieťaťom! Opýtame sa, 
ktoré stimuly sú pre neho príjemné a ktoré 
nie – berieme do úvahy jeho odpovede!

 » Znížime frekvenciu a dĺžku trvania situácií, 
ktoré dieťa nadmerne podnecujú.

 » Strážiť si hladinu hluku, ak je prostredie 
príliš hlučné, treba včas zasiahnuť. Môžeme 
si napríklad s deťmi dohodnúť signál, 
ktorým  učiteľka naznačí skupine, že sú 
príliš hluční  (napr. zvonček alebo zapnutie 
lampy), deťom takto pripomenie, že sa 
musia hrať potichu. Pomáha tým  deťom, 
ktoré sú citlivé na hluk vo svojom okolí.

 » Doprajeme mu chvíle oddychu. Dieťa môžeme 
informatívne upozorniť na chvíľku oddychu. 

 » Zabezpečíme únikové miesto,   vytvoríme 
relaxačné  miesto, kde sa  dieťa môže upokojiť.

 » Môže to byť pohodlne zariadený tichý kútik so 
sedacím vakom, s knihami, s plyšovými hračkami.

Von do prírody!

Pozitívny vplyv pobytu v prírode je u detí s príznak-
mi ADHD jasne viditeľný: zmierňuje príznaky ADHD 
v správaní dieťaťa. Pohybom sa zbavujú hyperaktivity 
a vplyvom toho sa zlepšuje ich pozornosť. Mali by sme 
sa preto snažiť o to, aby dieťa trávilo vonku čo najviac 
času. Našim heslom môže byť: Späť do prírody! Urobme 
si výlet, behajme po tráve, alebo nechajme deti hrať sa 
voľne v pieskovisku. (Faber Taylor & Kuo, 2011)

Stanovenie pravidiel a požiadaviek na správanie 
Usporiadanie prostredia zahŕňa aj stanovenie pravidiel a 
požiadaviek, ktorými sa riadia všetky deti v skupine.
Čo sú to pravidlá a požiadavky?

Stanovené pravidlá a požiadavky na správanie skupiny 
odzrkadľujú hodnoty a postoje celej skupiny, tzv. ethos 
skupiny: ako sa k sebe navzájom správajú deti a učitelia. 
Vopred premyslime, aké hodnoty plánujeme uplatňovať. 
Vytvorené požiadavky a pravidlá budú vychádzať z týchto 
hodnôt. 
Sú dôležité z hľadiska vytvárania pozitívneho učebného 
prostredia; postupné osvojenie si potrebných zručností 
(predovšetkým samostatnosť, sebaovládanie a sociálne 
zručnosti). Zabezpečujú správne rozhodovanie, nakoľko 
dieťa ešte nemá dostatočne rozvinuté výkonné funkcie. 
Pravidlá  a požiadavky vytvárajú možnosť na učenie, 
rast a rozhodovanie dieťaťa, a to prostredníctvom 
objavovania  a nie príkazov. Ich stanovenie je vtedy 
účinné, ak vznikajú spoločnou diskusiou s deťmi. 
Pedagóg musí vysvetliť, prečo je dané správanie 
nežiadúce a spoločne hľadať riešenie. Postupným 
osvojením si potrebných zručností deti môžu preberať 
čoraz väčšiu zodpovednosť a samostatnosť za vlastné 
správanie. 
Vhodne stanovené pravidlá a požiadavky zachovajú 
slobodu dieťaťa a predstavujú pre neho pomoc – 
zabezpečujú predvídateľnosť dianí. To neznamená, že 
nemôžeme byť flexibilní, že sa režim musí za každú 
cenu prísne dodržiavať. Znamená to jasné stanovenie 
očakávaní a otvorenú komunikáciu o ťažkostiach v ich 
dodržiavaní. Dosiahneme tým emocionálnu stabilitu 
a pocit kontroly u dieťaťa.

Ako nastaviť požiadavky a pravidlá?

Požiadavky a pravidlá sú pre každú triedu materskej školy 
odlišné. 

 » Definujeme základné hodnoty našej skupiny 
– t.j. vzájomné vzťahy a správanie sa v skupine. 
Myslíme tým hodnoty a postoje, ktoré chceme 
deťom naučiť.  Napríklad „byť láskavý a 
rešpektovať ostatných“ je očakávanie založené 
na spoločenských hodnotách a súcitnosti.

 » Premyslime potreby detí: Pozorujeme deti 
a zaznamenávame, kedy, kde a aké ťažkosti sa  
vyskytujú. Pravidlá a požiadavky musia vychádzať 
z potrieb detí v skupine  (t.j. čo sa deti musia 
naučiť, aby boli schopné zvládať danú situáciu).

Postup pri stanovovaní pravidiel a požiadaviek:

 » Brainstorming: Najprv zbierame informácie, 
nápady o tom, ktoré formy správania 
očakávame a ktoré sú najväčšou výzvou. 

 » Stanovenie priorít: Vytvoríme poradie priorít 
(1 je najvyššia priorita). Začneme prvými alebo 
prvými dvoma najdôležitejšími požiadavkami. 
Časom pridáme ďalšie požiadavky

 » Definujeme pozitívne požiadavky. Pri 
stanovovaní priorít dbáme na to, aby sme 
vyslovovali pozitívne požiadavky: napríklad 
namiesto zákazov používajme pozitívny 
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príkaz „buď láskavý k iným“. Nezabúdajme, 
že rozvíjame sociálne zručnosti.

 » Nastavíme vhodné pravidlá: Uvážlivo definujme 
dôsledky nesplnenia požiadaviek na správanie . 
Vysvetlime, čo očakávame v prípade „buď láskavý  
k iným“, presne definujeme ako sa správa ten, kto 
je láskavý a ten, kto nie je láskavý (nezabudnite, 
že s deťmi musíte  hovoriť vždy jasne). Aké 
budú logické dôsledky nevhodného správania? 
Napr. musí sa kamarátovi ospravedlniť. 

 » Vysvetlenie: S deťmi spoločne diskutujeme 
o dianí v skupine, o tom, prečo je dané správanie 
neprijateľné a spoločne hľadáme riešenie 
(vypočujeme si ich návrhy). Dôkladne vysvetlíme 
nové pravidlá, požiadavky - prečo je dôležité 
stanoviť pravidlá, čo každému prináša, ak 
sa budeme dobre správať (situáciu môžeme 
preskúmať spoločne s deťmi a vyvodiť nové 
pravidlo). Na spresnenie konverzácie môžeme 
použiť znaky, piktogramy, obrázky, tie 
môžeme v triede uložiť na viditeľné miesto. 

 » Pripomínanie pravidiel a požiadaviek: 
Nadobudnutie zručnosti si vyžaduje určitý 
čas. Pravdepodobne bude treba deťom 
pravidlá a požiadavky občas pripomínať. 

Aký je vhodný rámcový systém pravidiel a 
požiadaviek?

 » jednoduchý, zrozumiteľný, jasný, jednoznačný
 » realizovateľný, veku primeraný 

a prispôsobený schopnostiam dieťaťa
 » dôsledne dodržiavaný. Pravidlá a požiadavky 

majú svoj zmysel len v prípade, ak sa 
dodržiavajú a následky sú predvídateľné 

 » dobre štrukturalizovaný a premyslený
 » rešpektuje dieťa aj dospelého
 » v medziach rámcového systému poskytuje 

dieťaťu slobodu a samostatnosť 

 » definuje málo pravidiel 
a požiadaviek (menej je viac)

 » flexibilný: rámcový systém treba podľa 
potreby preskúmať a modifikovať, aj 
reakcie  pedagóga musia byť  prispôsobené 
k danej situácii. Nezabúdajme, že 
rozvíjame zručnosti. (László, 1997)

Ak sú deti oboznámené s pravidlami a požiadavkami 
a neriadia sa nimi, je potrebné im túto dohodu pripo-
menúť. Na začiatku procesu učenia dieťa potrebuje veľa 
podpory a pomoci, pretože fixovanie pravidiel a ich up-
latňovanie si vyžaduje určitý čas.

Zmeny a ich vplyv na dieťa
Dieťa s ADHD syndrómom môže mať problémy s regulá-
ciou pozornosti, stanovením priorít a reguláciou flexibi-
lity, preto mu rôzne zmeny spôsobujú veľké ťažkosti (napr. 
vstup do materskej školy, zmena úloh alebo činností a 
neočakávané situácie). 
Ťažkostiam  môžeme predísť, ak vytvoríme jasnú 
štruktúru, rámec činností a svoje plány vopred jasne 
vysvetlíme (napr. aké činnosti nás dnes ráno čakajú). 
Dieťa bude pripravené na zmeny.
Napríklad pred obedom (o 5 minút 12 hodín) by sme 
mali dieťa s ťažkosťami s ADHD syn. pripraviť na zmenu 
činnosti nasledovne: 

 » Celej skupine pripomenieme: začneme 
ukladať hračky, lebo pôjdeme na obed.

 » Dieťaťu s príznakmi ADHD 
skonkretizujeme pripomienku: nasleduje 
obed, treba si uložiť hračky. 

Otestujte svoje vedomosti!

 » Aké stratégie na vytvorenie 
podporného  prostredia poznáte?
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3.3 Rozvíjanie výkonnej funkcie

Výstupy vzdelávania:

Na záver kapitoly:

 » Pedagóg porozumie mechanizmu  
výkonnej funkcie dieťaťa s ADHD syn. 
alebo s príznakmi ADHD v správaní. 

 » Pedagóg bude schopný úspešne 
rozvíjať výkonnú funkciu detí s ADHD 
syn. alebo s príznakmi ADHD.

Ako sme už spomínali v 2. kapitole, ľudské správanie je ri-
adené výkonnou funkciou. Výkonná funkcia zahŕňa vyššie 
myšlienkové procesy, ktoré umožňujú riešenie komp-
lexných úloh. Deti s príznakmi ADHD syn.  majú narušený 
ich vývin (napr. pozornosť, pamäť alebo plánovanie), a tie 
spôsobujú ich problémové správanie. V tejto kapitole sú 
načrtnuté stratégie na podporu tohto rozvoja  v predškol-
skom veku. 

Postup rozvíjania výkonnej funkcie
Existuje niekoľko spôsobov rozvíjania výkonnej funk-
cie detí v skupine. Vývin výkonnej funkcie je  súčasťou 
prirodzeného socializačného procesu, ktorý prebieha 
pri interakcii medzi deťmi.  Ak si uvedomíme tieto 
prirodzené procesy, získame stratégie pre ďalší rozvoj.

 » Identifikácia: Pri pozorovaní sa zameriame na 
tie formy správania, ktoré sú späté s výkonnými 
funkciami. V nasledujúcej tabuľke uvádzame 
niekoľko príkladov na pozorovanie. Po stanovení 
pozorovanej formy správania venujme čas na 
pozorovanie. Pozorovanie má byť pravidelné 
a dlhodobé, v rôznych časových úsekoch.

 » Rozvíjanie: Po identifikácii pristúpime 
k rozvíjaniu žiadúcich foriem správania.  Môžeme 
využívať nižšie uvedené stratégie alebo ich 
kreatívne vytvárať. 

                     Meno:.......................................              Dátum: ......................................

                                          Predpoludním:                                               Popoludní:
Pozorovanie 
sebaregulácie  
dieťaťa

Ako? ( stručne 
opíšte konkrétne 
správanie, ktoré 
ste pozorovali)

Bolo veku pri-
merané?

Ako? (Stručne 
opíšte konkrétne 
správanie, ktoré 
ste pozorovali)

Bolo veku pri-
merané?

Nápady na roz-
víjanie:

Udržanie pozornosti

Zmena objektu 
pozornosti

Naznačenie pocitu 
nepríjemnosti

Oneskorené dosa-
hovanie cieľa (t.j.  
musí počkať)

Prejavovanie pozi-
tívnych pocitov

Prejavovanie nega-
tívnych pocitov

Súcit s inými

Dodržiavanie pra-
vidiel

Plánovanie činnosti

Organizovanie

Výber, rozhodovanie 

inhibícia správania

Požiadanie o pomoc

TABUĽKA Č. 4. IDENTIFIKÁCIA JEDNOTLIVÝCH ZLOŽIEK VÝKONNEJ FUNKCIE
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Hry a činnosti zamerané na rozvoj výkonných 
funkcií
(Center on the Developing Child at Harvard University, 
2014 és 2015)

Hry a činnosti na rozvoj výkonných funkcií sú súčasťou 
každodenného života detí v materských školách. Deti, 
ktoré majú ťažkosti s pamäťou, so zapamätaním sledom 
dianí, s plánovaním a organizáciou, musia byť v tomto 
rozvoji viac podporené.  
Užitočná je akákoľvek činnosť, ktorá si vyžaduje pláno-
vanie, organizáciu a pamäť. Ako sme sa o tom už vyššie 
zmienili, ich vývin je súčasťou každodenných činností 
v materskej škole. Pozorovaním dieťaťa pri týchto činnos-
tiach môžeme lepšie porozumieť jeho problémom a do-
kážeme zvoliť stratégie na ich úspešné rozvíjanie.

Napríklad k tomu, aby dieťa bolo schopné urobiť pori-
adok, musí mať možnosť pozorovať, čo kam patrí, pot-
rebuje si zapamätať usporiadanie predmetov, vytvoriť si 
v hlave krátky plán, a následne činnosť vykonať. 

 » Prerozprávanie príbehov: Prerozprávanie 
príbehov sa dá využiť mnohými spôsobmi na 
zlepšenie výkonných funkcií. Porozprávajme 
deťom rozprávku a požiadajme ich, aby 
ju zopakovali. Vyžaduje si to plánovanie, 
zapamätanie a stanovenie priorít. Pri 
prerozprávaní si musia pamätať najdôležitejšie 
časti rozprávky, sled udalostí a všetky informácie 
si potrebujú uchovávať v pamäti. Prerozprávanie 
vlastných príbehov si vyžaduje, aby deti 
premýšľali o svojich zážitkoch (ktoré majú 
uložené v pracovnej pamäti) a aby dodržiavali 
postupnosť deja (plánovanie a postupnosť). 
Prostredníctvom príbehov môžu byť odhalené aj 
pocity a vysvetlené formy správania. Môžeme sa 

opýtať, čo dieťa 
prežívalo vtedy, 
alebo či existujú 
iné alternatívy 
v danej situácii. 

Hry

 » Hudobno-pohybové 
hry  (napr. oheň, 
voda, lietanie, na 
sochy): Deti sa voľne 
pohybujú po triede 
na hudbu. Ak hudba 
prestane hrať, každý 
sa zastaví. Tieto 
jednoduché cvičenia 
napomáhajú rozvoju 
pracovnej pamäte 
a sebaovládania.   

 » Riekanky, rečňovanky, 
ľudové hry, tanečné 
hry v kruhu alebo 
hry na rozvoj 
obratnosti (ako sú 
hádzanie, chôdze, 
beh atď.) sa tiež 
využívajú na rozvoj 
výkonných funkcií, 
ako sú postupnosť, 
pamäť, organizácia 
a plánovanie. 

 » Kartové a spoločenské  
hry poskytujú 
dôležité príležitosti 
na plánovanie 
niekoľkých 
krokov vopred. 

 » Hľadanie párov 
alebo súvislostí 
podnecujú deti 
k tomu, aby sa 
naučili zohľadňovať 
určité kritérium 
pri organizovaní činnosti (napr. usporiadanie 
podľa tvaru, farby, veľkosti atď.). Od dieťaťa si 
to vyžaduje plánovanie, zapamätanie si plánu 
a vykonanie podľa plánu (musí si pamätať 
svoju stratégiu). Vhodné sú aj skladačky. 

 » Pexeso – hra na rozvoj pamäťových 
schopností -  Napr. ukážte dieťaťu tri 
rôzne obrázky zvierat, potom ich otočte 
na rub a požiadajte dieťa, aby vám 
ukázalo napr. mačku. Náročnosť hry rastie 
vekom dieťaťa, napr. 10 kariet (5 párov), 
hľadať otočením dvoch kariet naraz. 

OBRÁZOK Č. 18. DETI PRI HRE NA SOCHY  
OBRÁZOK Č. 19. DIEŤA PRI 
HRE NA ROZVOJ PAMÄŤO-
VÝCH SCHOPNOSTÍ
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 » Hry na rozvoj obratnosti,  napríklad rýchle 
loptové hry, poskakovanie alebo futbal. 
Tieto typy hier naučia dieťa tvorbe pravidiel, 
rozhodovaniu, spolupráci a sebakontrole a 
pomáhajú uvoľňovať prebytočnú energiu.

Hra vo dvojici alebo skupinová hra je intenzívnym pros-
triedkom rozvoja pozornosti, dieťa má možnosť pozoro-
vať správanie iných aj vlastné správanie, a k dosiahnutiu 
daného cieľa sa naučí modifikovať vlastné správanie.  

Otestujte svoje vedomosti!

 » Vymenujte aktivity alebo hry na rozvoj 
plánovacích schopností detí!  

 » Vymenujte aktivity alebo hry na rozvoj 
pamäťových schopností detí!

„Deti, ktoré potrebujú najviac lásky, o to žiadajú  tým najmenej 
láskavým spôsobom.“

 -Russel Barkley-

Výstupy vzdelávania:

 » Pochopíte pojem regulácia emócií
 » Pochopíte, ako podporiť rozvoj regulácie 

emócií u dieťaťa s príznakmi ADHD.
Regulácia emócií znamená rozpoznávanie, porozumenie, 
ovládanie a správne vyjadrenie vlastných emócií. V tej-
to kľúčovej oblasti majú deti s príznakmi ADHD často 
problémy.

Predovšetkým je dôležité si uvedomiť, že emócie sú 
potrebné a bežné. Emócie nie sú dobré alebo zlé. Emócie 
nemajú pravdu a nemôžu sa mýliť. Jednoducho existujú. 
Ak pociťujeme problémy s emóciami, znamená to, že je 
nesprávne ich vyjadrenie – napríklad  ak sa dieťa veľmi 
rozruší a skočí na druhé dieťa, alebo sa rozhnevá a udrie 
iné dieťa. Môže to mať za následok zranenie, preto 
dieťa musíme naučiť  porozumieť a ovládať vlastné 
emócie, aby volilo správny postup pri ich vyjadrovaní, aby 
používalo adekvátne reakcie správania.
Táto kapitola predstavuje stratégie rozvíjania regulácie 
emócií v rannom detskom veku.

Uvedomovanie, rozpoznávanie a opis vlastných 
emócií
Prvým krokom pri osvojovaní regulácie emócií je 
uvedomovanie si a rozpoznávanie jednotlivých emócií.
Našou úlohou je vytvárať príležitosti a priestor na 
spoznávanie, pozorovanie a vyjadrenie vlastných emócií 
dieťaťa. 
Musíme disponovať vhodným slovníkom na opis 
emocionálnych stavov a ten musíme vytvoriť aj u detí. 

Pedagóg ich približuje a učí 
prostredníctvom príbehov (s 
osobitným dôrazom na slová 
vyjadrujúce emócie), vedie deti 
k spájaniu emócií s rôznymi 
výrazmi tváre, potom učí deti  
identifikovať (na obrázkoch) 
emócie a nakoniec napodobniť 
tieto výrazy tváre. 
Deti učí pomenovať svoje 
emocionálne zážitky aj 
prostredníctvom každodenných 
aktivít. Napríklad súčasťou 
ranného kruhu môže byť aj 
identifikácia vlastných emócií 
a vyjadrenie aktuálnych pocitov. 
Diskusia o emóciách má 
byť súčasťou každodennej 
činnosti v skupine. Deti si 
musia uvedomiť, že slobodne 
môžu vyjadrovať svoje pocity, 
a za vyjadrenie v adekvátnej 
forme môžu byť aj odmenené. 
Ak sa dieťa snaží vyjadriť 
svoje emócie, vždy ho v tom 
podporujme, neignorujme, 
alebo neodmietajme 
jeho emocionálne zážitky. 
Podporujme ho v schopnosti 
správne pomenovať vlastné 
emócie. Môžeme napríklad 
povedať: „Ach, to znie veľmi 
poburujúco“ alebo „viem, prečo 
sa cítiš taký nahnevaný“ alebo 
„ach, to znie veľmi vzrušujúco“. 
Keď mu pomáhame pomenovať 
vlastné emócie, dieťa cíti 
z našej strany akceptovanie a 
pochopenie, a napomáha mu 
to v identifikácii a pomenovaní 
vlastných emócií. Môžeme 

3.4 Práca s emóciami a rozvoj regulácie emócií

           O
BRÁZO

K Č. 20. EM
O

D
ŽI O

BRÁZKY N
A ILU

STRÁCIU
 EM

Ó
CIÍ

             Bojí sa  
            H

nevá sa            Je prekvapený              H
anbí sa                   Sm

utný                      Odporný                     Veselý

33



  
3.

4 
PR

ÁC
A

 S
 E

M
Ó

CI
A

M
I A

 R
O

ZV
O

J R
EG

U
LÁ

CI
E 

EM
Ó

CI
Í

napríklad povedať: „Všimla som si, že si bol sklamaný, 
keď si pracoval so skladačkou,“ alebo „Vyzeráš veľmi 
znepokojene.“ Keď začnú  deti rozpoznávať svoje emócie, 
môžeme sa opýtať „Ako sa cítiš?“ Ak svoje city nedokáže 
pomenovať, spoločne pracujeme na ich identifikácii.

Pomenovanie a identifikácia emócií môže byť súčasťou 
aj aktivít počúvania rozprávok alebo  zdieľania zážitkov. 
Napríklad pri čítaní príbehu „O troch medveďoch“ sa 
môžeme opýtať detí, čo si myslia, čo dievčatko prežívalo, 
keď po prebudení uvidelo medvede. Opýtajme sa ich, ako 
by sa cítili ony v rovnakej situácii. Na spoznávanie emócií 
využívame čím viac príležitostí. 

Regulácia emócií
Súčasťou regulácie emócií je

 » ovládanie vlastných pocitov 
 » rozhodnutie o spôsobe ich vyjadrenia 

(t.j. naše vlastné správanie).
Emočné prejavy by mali byť adekvátne, nie príliš preh-
nané alebo slabé. V záujme regulácie vlastných emócií 
musia deti pozorovať intenzitu svojich zážitkov a učiť sa 
ich zvládať.
Pozorovanie emocionálnych zážitkov sa dá zaznamená-
vať pomocou tzv. emočnej stupnice. Tento jednoduchý 
nástroj pomáha dieťaťu

 » rozpoznať, ako sa cíti, 
 » pri sebaregulácii, 
 » pomocou nej dokáže rozpoznať intenzívne 

telesné aj duševné emócie. 

V prvom rade deti 
oboznámime s 
teplomerom. Keď pochopia 
princíp jeho fungovania,  
môžeme im vysvetliť, 
ako sa teplomerom 
zaznamenávajú zmeny 
počasia v jednotlivých 
ročných obdobiach. 
Obdobne má človek v sebe 
„emočnú stupnicu“. Je veľmi 
dôležité, aby sme dokázali 
vyjadriť intenzitu vlastných 
pocitov, a snažiť sa ju 
udržiavať rovnomerne: ak 
je emocionálna teplota 
príliš vysoká, mali by 
sme sa pokúsiť o jej 

zníženie. Ako príklad na zobrazenie emočnej stupnice 
môžeme použiť obrázok teplomeru (alebo ho môže 
nakresliť aj dieťa). Môže sa používať pre každé dieťa 
zvlášť alebo sa dá väčší teplomer umiestniť na stenu. 
K tejto aktivite sa môžeme vracať v rámci režimu dňa, 
zaviesť ju ako dennú rutinu, alebo ju spontánne využiť. 
Na znázornenie aktuálnej úrovne emócií 
môžeme použiť aj balón – nafúknutý stav 
môžeme prirovnať duševnému napätiu.
Vo vystupňovanom emočnom stave sa používanie 
emočnej stupnice neodporúča. Po odznení problému 
s deťmi  prediskutujeme príčinu vystupňovaného 
emočného stavu, ktorý viedol k neadekvátnemu, 
neprijateľnému správaniu.
Aby sme správne používali emočnú stupnicu, dieťa 
vopred  oboznámime s obrázkami- ilustráciami emócií 
(môžeme použiť emotikony, kreslené tváre alebo 
smajlíky). 
Diskutujeme o emóciách znázornených na obrázkoch:

 » Ktorý obrázok čo znázorňuje? 
 » Čo vyvoláva tento pocit? 
 » Ktoré výrazy tváre vystihujú tento pocit? 
 » Aký mám ja výraz tváre a ako sa cítim 

pri prežívaní tejto emócie?
Emočnú stupnicu používame adekvátne veku dieťaťa. 
U mladších detí sa odporúča pracovať s menším počtom 
emočných obrázkov, tie majú pomenovať a identifikovať. 
V skupine s veľmi malými deťmi je vhodné používať len 
usmievajúcu a smutnú tvár.  Pri väčších deťoch môžeme 
rozšíriť  škálu emócií, pracovať s viacerými obrázkami  
a zaviesť aj „ emocionálny teplomer“ na vizualizáciu 
a zdôraznenie intenzity konkrétnej emócie (Burg, 2014; 
Muriel, 2018).

Niekoľko príkladov:
1. Veľký usmievavý smajlík:  Vyjadruje šťastie - je mi veľmi 
dobre. Vidím to na obrázku, pretože sa mi tiahnu končeky 
úst dohora, usmievam sa až sa smejem.
2. Smajlík s pokojnou tvárou: Som celkom v poriadku - 
cítim sa dobre. Moja tvár je pokojná.
3. Smutný smajlík:  Mám veľmi málo energie, okraje 
mojich úst sa krivia nadol, som smutný, je mi do plaču.
4. Nahnevaný smajlík: Práve teraz sa deje niečo veľmi 
nepríjemné. Nie je to vôbec dobrý pocit. Nie je mi do 
smiechu, cerím si zuby a mám pochmúrny pohľad. 

Stratégie zvládania emócií
(Hallowell & Ratey, 1994) 
Je dôležité, aby pedagóg neučil dieťa iba rozpoznávať a 
pomenovať emócie, ale pomáhal  aj nadobudnúť straté-
gie ich ovládania. Nezabúdajme, že dieťa predškolského 
veku potrebuje podporu a pomoc dospelého k úspešné-
mu ovládaniu svojich pocitov. Cieľom tohto procesu je 

OBRÁZOK Č. 21. 
EMOČNÁ STUPNICA- 
PROSTRIEDOK VY-
JADRENIA INTENZITY 
POCITU
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nadobudnúť schopnosť vyrovnať 
sa so stresom a emóciami, táto 
schopnosť je nevyhnutná v kaž-
dodennom živote, preto je veľmi 
dôležité, aby sme deťom správne 
pomáhali, podporovali rozvoj 
tejto schopnosti.
Odporúča sa zostaviť zoznam 
toho, čo sa NEMÁ  robiť:  búrať, 
nadávať, bojovať atď. Je dovolené 
hnevať sa, ale nie zlostiť. 
Dieťa môže svoje emócie ovládať 
rôznymi spôsobmi:  sebaupokoje-
ním, odpútavaním vlastnej pozor-
nosti alebo požiadaním o pomoc. 
Sebaupokojenie  je proces 
ukľudnenia sa. Matka kolíše svoje dieťa 
a spieva mu, aby ho upokojilo.  Vekom 
by sa deti mali vedieť postupne upokojiť 
aj samé. 
Občas je neúčinné, ak sa sústreďujeme na emócie alebo 
pocit dieťaťa, nedokážeme dieťa upokojiť.  V tomto 
prípade môže byť účinná technika odpútavania 
pozornosti. 
Nižšie uvádzame niekoľko techník, ktoré môžeme 
deti naučiť pre zvládanie vlastných emócií. Spôsobov 
v rámci techniky je viac, pre každé dieťa musíme vybrať 
najvhodnejší a umožniť jeho nacvičovanie v pokojnom 
stave. 

 » Technika dýchania: sústredenie sa na dýchanie 
vie byť maximálne upokojujúce. Naučme 
dieťa, aby sa zhlboka nadýchlo, zadržalo dych 
na 3 sekundy a potom postupne v tichosti 
vypúšťalo vzduch. Na spestrenie môže dieťa 
fúkať papier, pierko, loptičku, predstaviť si, 
že zhasína sviečku, atď. Táto činnosť ukľudní 
emócie dieťaťa a nastolí fyziologickú aj emočnú 
rovnováhu. Odvádza pozornosť od emócie.

 » Technika vizualizácie: dieťa vedieme k tomu, 
aby si pri rozrušení skúsilo predstaviť miesto 
(napr. doma, v záhrade u babky) alebo 
udalosť, na ktoré má príjemné spomienky 
a pocit bezpečia.  Opýtajme sa, čo vidí, aké 
vône cíti, aké má pocity. Predstava musí 
byť jednoduchá a ľahko aplikovateľná.

 » Technika telo ako motivátor: veľmi účinnou 
technikou je práca s vlastným telom, čo 
znamená, že dieťa vykonáva pohyby, ktoré sú 
mu prirodzené a obľúbené. Tieto cviky znižujú 
impulzivitu a priaznivo pôsobia aj na tlmenie 
emocionality. K týmto cvičeniam patria beh, 
drep, lezenie, plazenie, rôzne poskoky, atď.

 » Technika relaxácie: relaxačný kútik, relaxačná 
miestnosť. Deti sú často preťažené impulzmi 
z okolia. Je účinné im vytvoriť relaxačný 

priestor, kde sa môžu uchýliť a odvrátiť sa od 
ruchu okolia, ktoré pôsobia nepriaznivo. Na 
relaxáciu priaznivo pôsobia aj hračky, plyšový 
maznáčik, niekedy priaznivo pôsobí aj samota 
bez impulzov vonkajšieho sveta, počúvanie 
hudby atď. Táto  miestnosť alebo miesto 
má poslúžiť na relaxáciu a oddych, nikdy sa 
nesmie  použiť ako trest.  Musí byť miestom 
oddychu, relaxácie a pozitívnych pocitov.

 » Stlačiť vypínač!  Nežiadúcim formám správania 
sa môžeme vyhnúť, ak dieťa naučíme spoznávať 
eskaláciu napätia. V prípade, že dieťa už má 
osvojené stratégie ako odstrániť napätie, napr. 
relaxáciou alebo čítaním, môžeme ho nabádať 
k tomu, aby pred samotným vybuchnutím 
získalo čas na sebaupokojenie, zastavilo svoje 
reakcie. Účinným prostriedkom môžu byť 
vyššie opísané alebo iné obľúbené činnosti, 
napr. čítanie v kútiku, oddych pri stole a pod. 

 » Odpútanie pozornosti: Ak zistíme, že dieťa 
stráca kontrolu nad svojím konaním, môžeme 
odpútať jeho pozornosť menšími trikmi: „Pomôž 
mi, prosím!“, „Ukáž, aký si šikovný!“, atď.

 » Motivácia: dôležitou súčasťou ovládania 
emócií je správne rozpoznanie a následné 
vhodné využitie  myšlienok na dosiahnutie 
cieľa. Napr. dieťa motivujeme tým, že mu 
povieme, ak cukrík nezje do troch minút, tak 
mu pridáme ďalšie dva – dieťa na dosiahnutie 
cieľa musí ovládať svoje emócie a vhodne sa 
správať. K dosiahnutiu svojho cieľa môže využiť 
kompenzačné techniky, napr. odstráni zo svojho 
uhla pohľadu cukrík, alebo sa sústredí na iný 
predmet. Dieťa ktoré je schopné ovládať a riadiť 
svoje emócie, dokáže správne usúdiť, že pokiaľ 
počká, tak sa mu ujde viac. Napomáha mu to 

OBRÁZOK Č. 22.  RELAXAČNÝ KÚTIK V MATERSKEJ ŠKOLE
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k uvedomeniu si toho, že ak dokáže ovládať 
svoje emócie, myšlienky aj konanie, lepšie sa 
mu bude dariť. Tým, že deti naučíme stratégiám 
na ovládanie emócii, im poskytneme možnosť 
byť v dospelosti úspešnejším a spokojnejším, 
rozvíjame schopnosť sebamotivácie. 

Riešenie problémov a metódy na osvojenie si al-
ternatívneho spôsobu správania
Ak je správanie dieťaťa nežiadúce, pomáhame mu 
kladením otvorených a povzbudzujúcich otázok, aby 
malo pocit, že má viacero možností výberu správnej od-
povede.

Nesprávne riešenie Správne riešenie

Prečo si kričal(a)s ním? Čo ťa viedlo k tejto 
situácii?

Vieš mi vysvetliť, ako sa 
to mohlo stať? 

Prečo si to povedala/ 
robila? 

Asi tomu nerozumiem!

TABUĽKA Č. 5. TYPY OTÁZOK NA ZÍSKANIE INFORMÁCIÍ

Keď sme porozumeli  správaniu dieťaťa, tak spoločne 
hľadáme alternatívy na eliminovanie nežiaduceho sprá-
vania. Napríklad: rozumiem, že si sa nahneval, pretože 
sa kamarát s tebou nechce podeliť, a preto si mu vláčik 
zobral. Mohol si to riešiť inak? Hľadajme alternatívy, 
povzbudzujme dieťa k výberu vhodného riešenia. 
Naplánujme spolu s dieťaťom, ako sa nabudúce zachová, 
napr. využije metódu odvádzania pozornosti alebo 
sebaupokojenia. 

Neočakávajme, že najbližšie ihneď použije vhodnú 
stratégiu, ktorú sme ponúkli, ale čím viac sa budeme 
venovať možnostiam riešenia problémov ústnou formou, 
na stratégiu si dieťa po čase spomenie a v konfliktnej 
situácii ju využije.

Na rozpoznanie a rozvíjanie emócií môžeme využiť 
hračky alebo rolové hry, tým môžeme dieťaťu priblížiť 
dôsledky jeho správania na súrodencov, na rodičov a 
ostatných členov rodiny, na spolužiakov, pedagógov 
a na jeho okolie. V rolovej hre môžeme znázorniť jeho 
správanie v určitej situácii (napr. ak je sklamané alebo 
nahnevané). 
Stratégie je potrebné 
precvičovať 
pravidelne, 
v kľude, časom sa 

automatizujú, a dieťa 
ich v opakovanej situácii 
môže použiť. 

Imaginárna hra 
umožňuje deťom 
vytvárať pravidlá hry, 
podľa ktorých sa riadia 
pri rolovej hre.  Precvičujú 
si tak sebaregulačné 
schopnosti: dodržiavajú 
komplexné pravidlá, 
ovládajú vlastné 
emócie a konanie. 
V skupinovej hre sa 
naučia spolupracovať, a 
vzájomne si kontrolovať 
správanie. Je to 
dôležitý krok v rozvoji 
sebaregulácie. 

Plánovanie hry môže 
byť dobrým základom 
samotnej hry. Pred 
začatím hry sa deti 
dohodnú  na rozdelení 
rolí- kým budú, čo urobia, 
vytvoria a nakreslia plán, 
teda najskôr rozmýšľajú 
a potom konajú - 
precvičujú inhibíciu 
správania. Samozrejme 
spontánnosť a kreativita 
pri hre ostáva 
zachovaná, plánovanie 
je len úvodom do hry. 
Podporuje spoločné 
riešenie problémových 
úloh, plánovanie a 
dodržiavanie postupnosti  
a rozvíja verbálny 
jazykový prejav. (Center 
on the Developing Child 
at Harvard University, 
2014 és 2015)

Identifikujeme 
motiváciu dieťaťa.  
Usmerňovaním 
a pochvalou  pri práci 
mu  naznačíme, 
že si ceníme jeho 
prácu, úsilie, nie len 
dosiahnuté úspechy. 
Môže byť typu: „Som 
veľmi rada, že si sa 
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OBRÁZOK Č.  23. ALTERNATÍVNE STRATÉGIE 
SPRÁVANIA V KRITICKÝCH SITUÁCIÁCH
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nevzdal, aj keď to 
bolo náročné - je to 
fantastické“ (Atkins, 
S. 2017)

V modelových 
situáciách deťom, 
priblížime aj to, 
ako my využívame 
stratégie na 
zmiernenie 
únavy, hnevu 
alebo stresu. 
Napr.: „Teraz sa 
veľmi hnevám, 
sústredím sa na 
svoje dýchanie, 
umyjem si tvár, 
aby som sa 
ukľudnila. 

Hysterický a nervový (zmyslový) záchvat
U detí s príznakmi ADHD syn. sa často objavujú silné 
emocionálne výbuchy spojené s plačom, krikom, bitkou 
a ničením všetkého, čo im príde pod ruku. 
Skôr, než začneme riešiť konflikt a hnev dieťaťa, musíme 
poznať pravú príčinu vzniknutej situácie. Čo vyvolalo túto 
reakciu? Ako budeme riešiť a tlmiť emočný prejav?

Každý emočný prejav dieťaťa - či je pozitívny a či 
negatívny - vyjadruje aktuálny stav emócií v danej 
situácii. Dieťa - podobne ako dospelý – prežíva celú škálu 
emócií a nie vždy dokáže svoje emócie správne vyjadriť 
alebo regulovať. Vplyvom toho sa objaví nežiadúce 
správanie, ktoré predstavuje výzvu.

Ak si uvedomíme, že dieťa nemá kompetencie na rieše-
nie vzniknutej situácie, určite sa rozhodneme pre jeho 
pomoc a podporu. Naopak, ak dieťa v danej situácii  
budeme považovať za „zlé, neposlušné“, našou reakciou 
môže byť potrestanie.

Zúrivé správanie má dve formy výskytu: „ hysterický 
záchvat“ a „nervový záchvat 
“, ktorého príčinou môže byť 
aj senzorická precitlivenosť. 
Obe formy sú podobné. Ak 
ich dokážeme rozoznať, tak 
ich budeme vedieť úspešne 
eliminovať. 

Hysterický  záchvat
Tento stav vznikne vtedy, keď dieťa chce niečo dosiahnuť 
alebo získať.  Dieťa od nás očakáva nejaký druh reakcie. 
Čo môže pedagóg urobiť pri hysterickom záchvate?

 » Dieťaťu povie, že rozumie  jeho pocitom. 
Napríklad: „Chápem, že si nahnevaný, 
pretože ti nedám tú hračku. Vidím, že by 
si chcel, aby som si ťa všímala, a keď sa 
upokojíš, môžeme sa o tom porozprávať.“ 

 » Diskutuje o situácii: Keď hysterický záchvat 
odznie, porozpráva sa s dieťaťom. Vyjadrí, že 
je v poriadku, ak má dieťa svoje pocity (napr. 
je nahnevané alebo urazené), upozorní ho 
však, že jeho správanie bolo neprijateľné 
(t.j. jasne opíše neprijateľné správanie).

 » Poradí, čo môže nabudúce urobiť inak, akým iným 
spôsobom (nie krikom) dokáže vyjadriť svoj hnev. 

Nervové prepätie
Človek má päť druhov zmyslových orgánov: zrak, čuch, 
chuť, hmat a sluch. Existujú aj dva ďalšie: vnímanie 
pohybu (vestibulárna funkcia) a vnímanie polohy tela v 
priestore (propriocepcia). 
Deti vnímajú rovnaké senzorické prejavy okolo seba 
rozličnou intenzitou. Zvuk neónovej  lampy môže 
byť príliš hlasný pre senzoricky precitlivené deti, kým 
pre ostatné je tento zvuk nerušivý. Samotný impulz je 
rovnaký, rozdielne je však ich spracovanie centrálnou 
nervovou sústavou.  

OBRÁZOK Č. 24. SILNÉ 
EMOCIONÁLNE VÝBUCHY 
MÔŽU BYŤ STRESUJÚCE 
PRE KOLEKTÍV DETÍ, PRE 
PEDAGÓGA A AJ PRE SA-
MOTNÉ DIEŤA

OBRÁZOK Č. 25. SITUÁCIE, V KTORÝCH MÔŽE 
DÔJSŤ K SENZORICKÉMU PREŤAŽENIU
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Záchvaty spôsobené senzorickým preťažením vzniknú 
vtedy, keď mozog nedokáže spracovať daný impulz. Naša 
CNS je evolučne prispôsobená tak, aby nás ochraňovala 
pred dráždivými impulzmi. Ak je CNS dieťaťa nezrelá 
a je preťažená senzorickými vnemami z okolia, reaguje 
príkazmi „unikaj“ alebo „bojuj“, čiže záchvatom. Ak sa náš 
mozog presvedčí, že ho daný impulz neohrozuje, nebude 
ho brať do úvahy (habituácia). 
Predstavme si: vystúpime z ticha nášho auta a vstúpime 
do preplnenej, hlučnej triedy.  Najprv sa zdá, že hluk je 
extrémny a ohromujúci, potrebujeme čas zvyknúť si.  Ak 
sa nám niekto prihovorí, zle ho počujeme – potrebujeme 
vylúčiť hluk okolia. V tomto okamihu náš mozog neustále 
spracúva VŠETKY nové podnety. Nie je schopné presne 
rozoznať, ktoré sú dôležité alebo nebezpečné zvuky, takže 
musí byť v strehu, v podstate spracováva všetky akustické 
informácie naraz. 

Ak sa tu zdržíme dlhšiu dobu, náš mozog si zvykne 
na zvuky tejto miestnosti. Zdá sa, že počujeme oveľa 
lepšie. Je to preto, lebo náš mozog si uvedomil, že  hluk v 
pozadí nie je v skutočnosti nebezpečný - mozog  prešiel 
procesom habituácie a informácie selektuje. Pri výskyte 
ďalšieho náhleho impulzu „BANG“ sa mozog znovu obráti 
na nový impulz. 

Mozog detí, ktoré majú ťažkosti s vnímaním, nedokáže 
rozlišovať potrebné a nepotrebné informácie,  nie sú 
schopné venovať pozornosť javom, ktoré potrebujú 
počúvať a naopak ignorovať javy, ktoré nie sú podstatné. 
Tento stav je  veľmi vyčerpávajúci, preto u detí 
s ťažkosťami vnímania môžu byť pridružené aj ďalšie 
emocionálne ťažkosti. 

„ Kým sa s tebou  rozprávam , päť detí ťa drží za ruku 
a vykrikuje tvoje meno, iný melie kávu rovno pri tvojom uchu. 
Miestnosťou preletí čínsky šarkan a trepoce krídlami. V tom sa 
objaví tvoj kamarát, ktorého si vyše 15 rokov nevidel a poprosí 
ťa o nostalgické zaspomínanie, pričom si dve deti navzájom 
ťahajú vlasy a ďalšiemu je zle. Ty sa o nič nestaraj, sústreď sa iba 
na mňa a počúvaj pozorne čo ti hovorím. Nie je to ľahké. Vítam 
ťa v mozgu ľudí s ADHD!

Nervový záchvat
Nervové záchvaty občas zachádzajú až za hranice prija-
teľnosti. Dieťa úplne stráca kontrolu nad svojimi prejavmi 
a činmi, často sa stáva, že stráca kontrolu nad sebou, 
nevidí, nepočuje. Ak vieme rozpoznať príčiny a spúšťače 
záchvatov (a dokážeme identifikovať varovné signály), 
dieťa môžeme upozorniť na prichádzajúci záchvat, 
spoločnými silami dokážeme zvoliť vhodnú techniku na 
predchádzanie týchto stavov. Ak sme sa nevyhli záchvatu, 
je potrebné vyčkať do konca a zasiahnuť až vtedy, keď sa 
dieťa ukľudnilo. 

Vyústenie záchvatu môže byť dvojaké: 

 » záchvat končí únavou dieťaťa, 
dieťa je vyčerpané od plaču, 

 » eliminujeme nežiaduce  impulzy (zmeníme 
situáciu, odvedieme pozornosť).

Ako má pedagóg reagovať na nervový záchvat?

Predovšetkým musí byť pripravený. Ak rozpozná spúšťače 
záchvatu, môže eliminovať nežiadúce  impulzy, zmeniť 
situáciu. Každé dieťa, každý záchvat je iný. 
Pozorovaním dieťaťa môžeme odhaliť spúšťače: 

 » Čo vyvoláva záchvat? Príčiny môžu byť 
rozmanité: u väčšiny záchvatov je to vnemové 
alebo emocionálne prepätie. Zmyslový 
záchvat môže byť spôsobený hladom alebo 
únavou. U niekoho spúšťačom môže byť  
strach, úzkosť alebo vysoké nároky zo strany 
rodičov, pedagógov, ba aj úplné maličkosti.  

 » Vyhýbajme sa problémovým situáciám: 
nevystavujme dieťa prehnaným impulzom.

 » Umožnime dieťaťu, schovať sa na „pokojné 
miesto“, môže nosiť napr. slúchadlá na 
potlačenie nadmerného hluku a pod. 

 » Mali by sme včas rozpoznať známky eskalácie 
(stupňovanie napätia). Ak si včas všimneme 
výstražné signály, môžeme dieťa upokojiť skôr, 
než stratí kontrolu nad svojím správaním.
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Počas záchvatu

1. Uistíme sa, či sú všetci v bezpečí.

2. Nervový záchvat je aj  pre pedagóga 
stresujúci. Zachovávajme kľud, trpezlivosť 
a súcit.  

 » Presuňme sa s dieťaťom na kľudné 
miesto, do relaxačného kúta 
alebo miestnosti. Zabezpečme 
mu málo podnetné prostredie.    

 » Naplánujme si návrat ku 
každodenným činnostiam po 
odznení záchvatu, ako opäť 
nadviazať kontakt s okolím 
a ako sa vrátiť k dodržiavaniu 
denného režimu.

 » Po odznení záchvatu
 » Doprajme dieťaťu čas na odpočinok 

a zotavenie. Po upokojení sa dieťa 
kvôli svojmu rozruchu môže cítiť 
trápne alebo zle. Je pravdepodobné, 
že je emocionálne a fyzicky 
vyčerpané. Dajme mu čas, aby si oddýchlo.  

 » Nájdime ten správny okamih na rozhovor 
a vyjadrujme pochopenie. (Morin, 2018)

Agresia
Ďalším problémom, ktorý je spätý  s ADHD syn. je agre-
sia. Súvisí s ťažkosťami v regulácii emócií. 
Agresia je správanie, ktoré škodí ostatným (napríklad bit-
ka, zosmiešňovanie, pohryznutie, atď.). Je zrejmé, že agre-
sia je problémom u všetkých detí, či už s ADHD syn. alebo 
bez. Agresia je výsledkom impulzívnej reakcie na danú 
situáciu, a za každých okolností je neprijateľná a netole-
rovateľná (ani doma, ani vo vzdelávacom prostredí).    
Vymedzenie problému agresie

Za každým, keď dieťa agresiou spôsobilo bolesť, mu vys-
vetlíme, že sa to nikdy nemá robiť, fyzicky nikoho nesmie 
napádať. 
Vecne a presne mu opíšeme situáciu, čo robilo počas 
agresie a ako môže zmeniť svoje konanie. Namiesto toho, 
aby sme dali pokyny (nebi sa!), pokúsime sa spoločne 
zamyslieť nad tým, čo spôsobuje problém a čo môžeme 
urobiť pre jeho zmenu.
Dieťa nabádame k zmene jeho konania - k správnemu 
riešeniu predchádzania alebo eliminácie nežiaduceho 
správania - nasledovnými otázkami: 

 » Môžeš mi vysvetliť, prečo si ho udrel?
 » Čo si myslíš, bolo to správne?
 » Ako sa teraz cíti tvoj kamarát?
 » Ty by si sa ako cítil, keby ťa niekto udrel?

 » Čo si mohol 
urobiť, aby si 
skrotil svoj hnev? 
(požiadať o pomoc 
rodičov, vyjadriť 
slovami, čo chceš, 
alebo sa otočiť a odísť)

 » Ako budeš postupovať nabudúce?

Precvičovanie kritických situácií a alternatívnych straté-
gií pomocou rolovej hry 

Dieťa prostredníctvom rolovej hry získa skúsenosť s 
rôznymi situáciami a pocitmi. Opakované precvičovanie 
mu umožní, aby sa neskôr pri konkrétnom konflikte 
zachoval podľa nacvičených stratégií. Počas hrania 
rolí je veľmi dôležité, aby akúkoľvek negatívnu úlohu 
(napr. dieťa, ktoré hrá agresívne správanie) vždy zahral 
pedagóg. Nacvičujeme vždy pozitívne stratégie na 
riešenie agresívneho správania, našim cieľom nie je 
opätovné prežívanie agresie. Negatívne situácie môžeme  
znázorňovať pomocou plyšových figúr, stratégie riešenia 
a eliminácie nežiaduceho správania však demonštruje 
dieťa. Pri riešení pozitívnych situácií vždy postupujeme 
podľa návrhov detí.   

Požiadajme o pomoc

Ak má dieťa často nervové záchvaty a nie sú účinné nami 
vytvorené stratégie na odstránenie alebo zmiernenie 
nežiaduceho agresívneho správania, neváhajme vyhľadať 
odbornú pomoc!

OBRÁZOK Č.  27. 
ČO MÔŽE DIEŤAŤU 

POMÔCŤ PRI ELIMINÁCII 
A PREVENCII NERVOVÉHO 

ZÁCHVATU?
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Otestujte svoje vedomosti:

 » Čo znamená regulácia emócií?
 » Uveďte dve metódy, ktoré pomáhajú identifikovať 

a pozitívne ovplyvňovať emócie dieťaťa?
 » Čo je to emočná stupnica, a prečo je užitočná?

 » Uveďte dve stratégie na 
sebareguláciu emócií dieťaťa!

 » Uveďte dve stratégie, pomocou ktorých 
zmiernite alebo eliminujete nežiaduce 
agresívne správanie  dieťaťa?

3.5 Modifikácia správania

Výstupy vzdelávania:

Na záver kapitoly:
 » pedagóg si osvojí model  Príčina –Správanie 

–Dôsledok, ktorý podporuje úspešnú 
prácu s deťmi s príznakmi ADHD syn;

 » porozumie stratégiám úspešnej práce 
a spolupráce s deťmi s príznakmi ADHD syn. 
na podporenie ich pozitívneho správania

Na dosiahnutie a posilnenie pozitívnych zmien a elimi-
náciu nežiadúcich foriem správania dieťaťa s príznakmi 
ADHD využívame rôzne modifikačné techniky, medzi 
inými:

 » Dosiahnutie pozitívnej zmeny v správaní (také 
formy správania, ktoré dieťa ešte nepoužíva)

 » Posilnenie žiadúcich foriem (ktoré už dieťa 
používa, chceme ich však ďalej rozvíjať), 

 » Udržanie nadobudnutých foriem správania 
(osvojené formy, ktoré chceme posilniť)

 » Úprava správania (jemné dolaďovanie osvojených 
foriem, napr. formy vyjadrenia hnevu).

 » Zníženie nežiadúcich foriem správania, 
ktoré predstavujú výzvu.

Techniky na modifikáciu správania sú založené na určení 
príčiny, ktorá určitý stav vyvoláva. Ak rozpoznáme príčinu, 
dokážeme riešiť problém. Pri nežiaducom správaní musí-
me nájsť a pochopiť príčinu a následne sa usilovať o zmi-
ernenie alebo odstránenie nevhodného správania.  

Model „ABC“ vychádza z toho, že každý prejav správania 
má určité funkcie, príčiny. Dieťa (aj dieťa s príznakmi 
s ADHD) chce svojím správaním dosiahnuť určité ciele: 
vyhnúť sa nepríjemnej situácii, upútať na seba pozornosť, 
niečo dosiahnuť, atď.
Pri použití modelu „ABC“ pozorujeme správanie dieťaťa 
v určitom kontexte: zistíme, čo sa stalo pred konfliktom 
(príčina), pozorujeme prejavy správania v danej situácii 
a čo sa udialo po konflikte (dôsledok). Identifikácia týchto 
faktorov nám umožňuje správnu voľbu stratégií na dosia-
hnutie pozitívnej zmeny správania. 

Model ABC: Príčina- Správanie – Dôsledky

 » Predchádzajúca udalosť – príčina  
(Antecedent ): spúšťače, udalosti 
predchádzajúce nežiadúcemu správaniu;

 » Správanie  (Behavior): nežiadúce správanie, 
ktoré predstavuje výzvu a chceme ho zmeniť;

 » Následná reakcia - dôsledok 
(Consequence): udalosti, ktoré 
nasledujú po nežiadúcom správaní.

1. krok: Identifikácia prejavu správania:
 »  vyberieme formu správania, 

ktorú chceme zmeniť.
 » daná forma správania musí byť  merateľná 

a pozorovateľná. Napr. dieťa ráno potrebuje 
10 minút na obúvanie, pretože sa nedokáže 
v potrebnej miere sústrediť. Táto skutočnosť 
je pozorovateľná aj merateľná, dá sa presne 
určiť, koľko krát sa pozornosť dieťaťa od 
vykonávanej činnosti za stanovený čas odvráti.

 » nevolíme ťažko merateľné a pozorovateľné 
prejavy, ako „zlé správanie”  alebo „zlá nálada”.

 » určíme, kde a kedy budeme merať. Napr. ak 
sa daný prejav vyskytuje občas, zakaždým 
ho musíme zaznamenať. Ak sa pozorované 
správanie vyskytuje často, stanovíme  
časový limit na jeho pozorovanie (napr. po 
dobu  20 min, alebo 3x do týždňa, pod.).

2. krok Pozorovanie:

Správny výsledok použitia modelu ABC je založený na 
dôkladnom a presnom pozorovaní. Správne rozvrhnutie 
času a presné vykonanie pozorovania nám zaručuje ús-
pech. Môžeme požiadať o pomoc kolegu alebo pedago-
gického asistenta.
Správne načasovanie: Čas pozorovania stanovíme v závis-
losti od danej formy správania. Správanie dieťaťa môže-
me pozorovať napr. určitú dobu v tom istom časovom 
úseku. Alebo zaznamenávame počet daných prejavov 
počas stanovenej doby, napr. za 2 týždne.  
Zaznamenávanie údajov: svoje zistenia môžeme zazname-
nať napr. v tabuľke. Čím detailnejšie je naše pozorovanie, 
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tým lepšie pochopíme príčiny daného správania.
Objektivita: Je nevyhnutné, aby naše pozorovanie bolo 
objektívne. To znamená, že zaznamenávame iba to, čo 
skutočne vidíme (bez akejkoľvek interpretácie, úsudku 
alebo záveru). Opíšeme, aké správanie vidíme a čo sa stalo 
pred a po nežiadúcom správaní.

Zaznamenávanie predchádzajúcej udalosti:
 » To sú udalosti, ktoré sa vyskytli pred správaním, 

ktoré viedli k správaniu alebo ho spustili.
 » Môžu byť vonkajšie: zvuky, svetlá, 

spoločenské požiadavky (podeliť sa o hračku), 
naliehanie na dieťa, aby bolo rýchlejšie 
v požadovanej činnosti ale aj vnútorné.

Zaznamenávanie následnej reakcie:

 » Udalosti, ktoré môžeme sledovať 
bezprostredne po konflikte.

 » Na správanie dieťaťa (zámerné alebo 
náhodné) má veľký vplyv reakcia okolia: 
správanie sa posilní, stagnuje alebo eliminuje 
vplyvom následnej reakcie okolia.  

PREDCHÁDZA-
JÚCA OKOLOSŤ

SPRÁVANIE NÁSLEDNÁ RE-
AKCIA

udalosti, ktoré 
sa vyskytli pred 
správaním, ktoré 
viedli k správaniu 
alebo ho spustili

Objektívny popis 
správania, reakcií 
dieťaťa

Udalosti bez-
prostredne po 
konflikte. Čo 
dieťa dosiahlo 
alebo získalo 
svojím správa-
ním?

TABUĽKA Č. 6. MODEL - ABC

Pozorovanie:

PREDCHÁDZA-
JÚCA OKOL-
NOSŤ

SPRÁVANIE NÁSLEDNÁ RE-
AKCIA

Pedagóg zadá 
deťom úlohu

Dieťa nechce 
pracovať a s uči-
teľkou rozpráva 
nevhodným 
spôsobom

Učiteľka pre-
miestni dieťa do 
druhej skupiny 
(dieťa DOSIAH-
NE svoj cieľ, že 
nevykoná danú 
úlohu)

Ostatné deti od-
mietajú spoločnú 
hru s daným 
dieťaťom

Dieťa plače a kričí Učiteľka vyrieši 
problém so sku-
pinou (dieťa 
ZÍSKA pozornosť 
- pomoc dospe-
lého).

TABUĽKA Č. 7. PRÍKLADY MODELU ABC

3. krok Analýza správania:

Po pozorovaní nasleduje rozbor udalostí a správania, hľa-
dáme spoločné alebo odlišné prvky v správaní na základe 
záznamu z pozorovania.

Uvádzame príklad Modelu A-B-C

Najprv vyberieme formu správania, ktorú budeme sledo-
vať a zaznamenávať počas 1 týždňa. Mala by to byť forma, 
ktorú chceme u dieťaťa rozvíjať, napr. „po dokončení hry 
nechá hračky na zemi“. 

Pozorovanie:

Dátum/čas: Predchádzajúca okolnosť Problémové správanie Následná reakcia

Pondelok ráno Dieťa stráca záujem o hračku 
a hru s ňou.

Dieťa opustí hračku a nechá ju 
na zemi

Z police si zoberie ďalšiu hrač-
ku, s ktorou sa začne hrať.

Utorok predpo-
ludním

Učiteľka vysvetlí dieťaťu, že 
trieda môže ísť von až vtedy, 
keď sú upratané  hračky.

Dieťa hračky na policu na-
hádže.

Učiteľka si všimne, že hračky 
nie sú pekne uložené, upozor-
ní  dieťa.  

Streda predpolud-
ním

Učiteľka vysvetlí  dieťaťu, že 
von môžu ísť iba vtedy, ak sú 
hračky pekne uložené.

Dieťa hračky na policu na-
hádže.

Učiteľka si všimne, že hračky 
nie sú pekne uložené. Zavolá 
si dieťa do triedy,  dieťa začne 
vykrikovať a vzdorovať. Učiteľ-
ka mu nedovolí ísť na dvor. 

Štvrtok ráno Učiteľka upozorní dieťa, trieda 
môže ísť von až vtedy, keď sú 
upratané  hračky.

Dieťa znovu neuloží hračky. Učiteľka nedovolí  dieťaťu ísť 
na dvor, dieťa začne vykriko-
vať a vzdoruje. 

TABUĽKA Č. 8.POZOROVANIE DIEŤAŤA NA 
ZÁKLADE MODELU ABC
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V tomto prípade sme pozorovaním a analýzou zistili, že: 

 » dieťa sa bez vyzvania ani nepokúšalo 
vykonať danú úlohu,  

 » dieťa bolo osobitne vyzvané k 
vykonaniu úlohy (môže mať ťažkosti 
s plánovaním alebo pamäťou),

 » dieťa pravdepodobne nerozumie 
obsahu inštrukcie „ulož si hračky“, 

 » môžu u neho chýbať kompetencie na 
vytvorenie stratégií upratania hračiek, 

 » dieťa nemusí mať skúsenosť s pojmom 
poriadok (kultúrne zázemie rodiny), 
napr. doma  nahádzanie hračiek 
môže znamenať uložené hračky. 

4. krok Vypracovanie vhodnej stratégie:

Po analýze správania a vyvodení záverov pristúpime 
k vypracovaniu stratégie na modifikáciu správania. 
Modifikačné techniky sú založené na tom, že ovplyvníme 
predchádzajúce udalosti a následné reakcie.  

Analýza Stratégia

Zistili sme, že dieťa reaguje nežiadúcim správaním na 
úlohy, ktoré si vyžadujú napr. samostatné vykonávanie 
úloh alebo dlhšie sedenie potichu. Tieto vonkajšie požia-
davky   môžu byť príčinou – spúšťačom problému. 

Zmena predchádzajúcich okolností:
 » znížime čas (namiesto 10 min. od 

neho očakávame 5 min. sedenia),
 » znázorníme plynutie času napr. 

kuchynským časovačom
Zmena následnej reakcie:

 » pochválime dieťa aj za vynaložené úsilie. 
 » dodržujeme dôslednosť.

Môžeme zistiť, že nežiadúce správanie nastupuje vtedy, 
ak je dieťa unavené, napr. po obede (príčinou v tomto 
prípade je emočný stav dieťaťa).

Zmena predchádzajúcich okolností:
 » Vytvoríme tiché prostredie
 » Zavedieme každodenné rituály pred 

zaspávaním. Vizuálnymi pomôckami 
napomáhame v orientácii v čase a v režime dňa.

 » Znížime rušivé faktory (hluk, svetlo, napätie).
Dieťa má ťažkosti s odkladaním hračiek (viď. príklad), 
pretože si nezapamätalo našu požiadavku alebo nevie, 
akým spôsobom to má vykonať.  

Zmena predchádzajúcich okolností:
 » Pred vyslovením požiadavky vysvetlíme, 

že ak odloží hračky (správanie), vtedy 
môže ísť na dvor (dôsledok). 

 » Vyslovujeme konkrétne a zrozumiteľné 
požiadavky: pokyn „ulož si hračky“ je pre 
dieťa veľmi zložitý  a všeobecný,  preto 
nevie, čo má robiť. Úlohu musíme presne 
naformulovať a rozčleniť na jednoduché 
úkony (napr. pozbieraj autíčka a ulož ich na 
policu. Autíčka majú svoje miesto na modrej 
podložke). Používajme aj vizuálnu pomôcku, 
napr. obrázok s  poukladanými hračkami.  

Zmena následnej reakcie:
 » Dieťa odmeníme za každý dosiahnutý 

výkon. Až keď sa správanie posilní, vtedy 
odmeníme  vykonanie celej úlohy.

Dieťa sa nechce spoločne hrať a ani podeliť  s ostatnými, 
reaguje krikom. Správanie predstavuje výzvu pre peda-
góga aj pre ostatné deti, pretože má negatívny vplyv na 
rozvoj medziľudských vzťahov dieťaťa.

Zmena predchádzajúcich okolností:
 » Rozprávaním príbehov dieťaťu priblížime 

pozitíva priateľstva a zaradíme 
vykonávanie spoločných činností. 

Zmena následnej reakcie:
 » Odmeníme účasť dieťaťa na 

spoločnej aktivite alebo hre. 

TABUĽKA Č. 9. VYPRACOVANIE STRATÉGIÍ NA ZÁKLADE MODELU ABC
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Užitočné rady k modelu ABC:
Uvádzame niekoľko rád a nápadov, 
ktoré  umožňujú úspešné použitie mo-
delu A-B-C: 

 » Malé kroky, pomalé tempo. 
Zamerajme sa vždy len na 1-3 
formy správania, v ktorých 
chceme dosiahnuť zmenu.

 » Podľa modelu A-B-C začnime 
pozorovať a zapisovať iba 
jednu formu správania. 

 » Pozitívne výstupy - Presne 
zadefinujme prejav 
problémového správania 
a transformujme ho na  
žiadúcu a prijateľnú formu.  
V tomto prípade to, že si 
„dieťa neupratalo hračky” je 
nežiadúca forma správania. 
Chceme dosiahnuť (prijateľná forma), aby 
dieťa dokázalo hračky samostatne uložiť.   

 » Zadávajme úlohy, ktoré je dieťa schopné vykonať 
(s pomocou a neskôr aj bez pomoci), t.j.  forma 
správania má byť pre dieťa dosiahnuteľná, veku 
primeraná. Najprv zadávajme  jednoduchšie 
úlohy, časom aj zložitejšie. Po dosiahnutí 
stanoveného cieľa postupne zvyšujeme 
nároky, dosahujeme tým zmenu správania.

 » Venujme dostatočnú pozornosť odmeňovaniu. 
Je vhodným  prostriedkom osvojenia si správnej 
stratégie správania dieťaťa (posilňujeme  
u neho to, čo má robiť, namiesto toho, čo 
nemá robiť). Trestanie je v prípade detí s 
príznakmi ADHD menej účinné. (McBurnett et 
al., 2008) Cieľom modelu A-B-C je vytvorenie 
adekvátnej a prijateľnej formy správania. 

Pozitívne posilnenie je jedným z najúčinnejších nástro-
jov modifikácie správania. 

Uvádzame niekoľko spôsobov. V konkrétnom prípade 
vždy vychádzajme z osvedčených foriem odmeňovania 
pre dané dieťa, čo ho najviac motivuje  (napr. pochvala, 
predĺženie hracieho času, nálepky, bodový systém). (Bar-
kley, 2013)

 » Verbálna/slovná pochvala: U detí s príznakmi 
ADHD je najúčinnejšia okamžitá pochvala 
(impulzivita a problémy s pozornosťou môžu 
spôsobiť, že dieťa si nepamätá dôvod pochvaly). 
Pochvala musí byť konkrétna a má slúžiť na 
posilnenie očakávaného správania. Vzťahuje 
sa na vynaložené úsilie dieťaťa. Napr. ak dieťa 
pochválime za zjedenie obeda slovami „bolo 
si šikovné”, vytvárame v ňom pocit, že ak tak 
neurobí, „je zlé”.   Účinnou formou pochvaly 

je  jasné formulovanie: „Všimla som si, že 
si kľudne sedel pri obede, bol si dnes veľmi 
trpezlivý, gratulujem Ti!“ Deti s ADHD syn. sa 
často stretávajú s tým, že čokoľvek robia, je 
to nevhodné. Pochvala, pozitívne hodnotenie 
je pre takéto dieťa obrovským ocenením. Pri 
organizovaní činností a zadávaní úloh vytvárajme 
príležitosť na pochvalu: aby dieťa mohlo 
spraviť niečo dobré, zažiť pocit úspechu a byť 
pochválené. Zapojme dieťa do života skupiny, 
poverme ho úlohami, ktoré zvládne a pracujme 
spoločne. Deti  – rovnako ako dospelí – radi 
pomáhajú, potrebujú pocit dôležitosti a tešia 
sa, ak je ich úsilie ocenené. (Dweck et al., 2014)

 » Nonverbálna pochvala: nie je nutné za každým 
vysloviť pochvalu, niekedy stačí aj jemný dotyk 
na pleci, povzbudzujúci pohľad, vztýčený 
palec, vopred dohodnuté milé gesto. Aj takto 
dieťaťu naznačujeme, že si ho všímame, 
ceníme si jeho úsilie a že nám na ňom záleží.

 » Vecné odmeny  (hviezdičky, nálepky, smajlíky): 
pre deti s príznakmi ADHD sú konkrétne 
a hmatateľné odmeny ľahšie rozoznateľné 
než slovné a nonverbálne. Pedagóg môže  
vypracovať systém odmien pre dieťa alebo 
skupinu. Napríklad dieťa môže zbierať smajlíkov 
na nástenku alebo do zošita za priateľské 
správanie. Zošit si môže nechať vo svojej 
skrinke alebo odniesť domov, aby ukázalo 
svojim rodičom –systém môže byť platný aj 
v materskej škole aj doma. Za určitý počet 
smajlíkov môže dieťa dostať niečo príjemné 
naviac (napríklad čas na maľovanie).

OBRÁZOK Č. 28. ZAPOJME DIEŤA DO ŽIVOTA 
SKUPIY  A OHODNOŤME JEHO ÚSILIE!
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Odmeny by mali byť: 
 » dostatočne motivujúce – po čase sa 

každá odmena stáva nezaujímavou, 
občas treba vymyslieť nové.

 » okamžité – dieťa s príznakmi ADHD 
potrebuje okamžitú spätnú väzbu

 » Všímajme si dobré správanie dieťaťa! (napr. 
Trpezlivo si vyčkal, kým som dohovorila) 
(Massachusetts Medical Society. 2000.)

 » Vytvorme tabuľku odmien! – osvedčenou 
metódou je tabuľka odmien, kde dieťa môže 
sledovať vlastné napredovanie. Napr. za úspešné 
zvládnutie úlohy dostane odmenu (hviezdičku, 
nálepku, pod.). Určitý počet nazbieraných 
odmien môže zameniť za väčšiu odmenu. 
Využívajme aj kreativitu dieťaťa! (Barkley, 2013)

Dôsledky nevhodného spávania 
Pri výchove by sme sa mali zamerať na odmeňovanie, 
na pozitívne povzbudzovanie. Netrestajme dieťa, radšej 
ignorujme jeho správanie, ktoré predstavuje výzvu 
a poukazujme na prirodzené alebo logické dôsledky jeho 
správania. 
Vyhýbajme sa trestu! 

Trestanie je pre dieťa s príznakmi ADHD veľmi málo 
účinné, preto sa mu vyhýbajme. Hrozby a tresty 
nepodporujú rozvoj sebaregulácie, autonómnosti a 
zodpovednosti dieťaťa.  
Ignorácia nevhodného správania

Dieťa sa môže neprijateľne správať aj z dôvodu, že chce 
na seba upútať pozornosť dospelého. Ak nevenujeme 
pozornosť týmto prejavom správania, tie sa zmiernia, 
alebo ustúpia. 
Logické a prirodzené dôsledky správania

Ak chceme poukázať na dôsledky správania, ktoré 
predstavujú výzvu, vo výchovnom procese sa zameriame 
na logické a prirodzené dôsledky. 
Tieto deťom napomáhajú pochopiť súvislosti bez toho, 
aby prežívali negatívne emócie. 
Logickým dôsledkom môže byť napr. ak dieťa udrie iné 
dieťa na ihrisku, za svoje správanie sa musí ospravedlniť.  
Prirodzené dôsledky sú tie, ktoré nevyžadujú zásah 
dospelého, napr. ak dieťa nezje večeru, bude hladné. 
Dôsledky treba s dieťaťom prediskutovať. Treba mu 
priblížiť možné dôsledky jeho správania. Dieťa musí 
pochopiť, že dôsledok sa vzťahuje na jeho správanie, nie 
na jeho vlastnú osobu – dieťa musí cítiť, že je milované 
a neprijateľné je iba jeho správanie. 

Aktívne zapájanie dieťaťa

Zabezpečme, aby analýza modelu ABC dieťaťom 
(spúšťač – správanie – dôsledok) prebehla spoločne 
s dieťaťom. Nezabúdajme, že našim spoločným cieľom 
nie je iba zmena správania, ktoré predstavuje výzvu, ale 
aj rozvoj vlastných schopností dieťaťa (t.j. sebaovládanie, 
sebapoznanie, uvedomelosť). Pozitívny priebeh tohto 
procesu podporíme participáciou dieťaťa. Spoločným 
úsilím rozvíjame stratégie na zvládanie  nežiadúceho 
správania. 
Ak chceme dosiahnuť rozvoj sebaregulácie dieťaťa, 
musíme sa uistiť, že dieťa vie, čo od neho očakávame. 
Môžeme použiť vizuálne pomôcky na pochopenie 
očakávaného správania a dôsledkov. 
Je veľmi dôležité, aby dieťa porozumelo sledu udalostí, 
pretože dieťa s príznakmi ADHD syn. nie vždy chápe 
súvislosti príčina-dôsledok, napr. že ak na niekoho nakričí, 
ten sa s ním nebude chcieť hrať.   
Pochopenie dôsledkov správania je veľmi dôležité.  
Môžeme to uľahčiť jednoduchými a jasnými 
vysvetleniami, napr. obrázkami deja na pochopenie 
súvislosti príčina-dôsledok, na pochopenie vlastného 
nežiadúceho správania a obrázkami očakávaného 
správania. 
V počiatočných fázach modifikácie správania potrebujú 
deti veľa spätnej väzby. Ak dieťa začína vykazovať 
príznaky nežiadúceho správania, môžeme mu 
pripomenúť: „Vidím, že začínaš byť  nervózny. Nezabudni, 
že keď  sa podelíš so svojimi  priateľmi, dostaneš nálepku 
do svojho zošita.“  Zmeníme tým predchádzajúcu udalosť 
a podporíme požadované správanie.  

 » Prispôsobme sa situácii.  Naša analýza 
(alebo interpretácia) nemusí byť vždy 
správna môže sa meniť aktuálny stav dieťaťa. 
Možno bude potrebné znovu vytvoriť 
model ABC a vymyslieť novú stratégiu.

Neočakávajme okamžité výsledky, kľúčovými faktormi 
modifikácie správania sú čas a vytrvalosť.

Otestujte  svoje vedomosti:

 » Čo znamená model ABC?
 » Prečo treba dieťa zapájať do modelu ABC?
 » Vymenujte a vysvetlite tri rôzne 

spôsoby odmeňovania!
 » Na čo sa treba zamerať pri ústnom 

hodnotení dieťaťa?
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4.1 Spolupráca s rodičmi

Výstupy vzdelávania:

Na záver kapitoly:

 » Pedagóg pochopí význam spolupráce 
s dieťaťom a s jeho s rodičmi.

 » Pedagóg nadobudne techniky na využitie 
svojich vedomostí na spoluprácu s rodičmi ako:

 » Vytváranie spoločenského povedomia 
 » Vyjednávacie a komunikačné techniky
 » Vytýčenie spoločného cieľa a 

rešpektovanie rôznych priorít.
Vo výchove dieťaťa s príznakmi ADHD syn. v správaní 
je nevyhnutná spolupráca viacerých strán: pedagógov, 
rodičov, zamestnancov materskej školy a ostatných 
zúčastnených. Táto kapitola je venovaná ich vzájomnej 
spolupráci v prospech inkluzívneho vzdelávania dieťaťa 
s príznakmi ADHD syn., ktorého správanie predstavuje 
výzvu.

Vytvorenie výchovnej stratégie

Inkluzívne vzdelávanie sa zakladá  na vytvorení takého 
prostredia, v ktorom má každé dieťa vytvorené optimálne 
podmienky na vývin. Ak však dieťa potrebuje osobitnú 
podporu pre rozvoj alebo zvládnutie nežiadúceho 
správania, odporúča sa vypracovať individuálnu 
vzdelávaciu stratégiu v spolupráci s rodičmi, s pedagógmi 
a odborníkmi. 

Pedagóg má koordinačnú úlohu pri vytváraní tejto 
stratégie. Zohľadňuje:

 » požiadavky materskej školy a triedy,
 » domáce požiadavky,
 » akú ďalšiu odbornú podporu dieťa potrebuje?

4. Spolupráca s dieťaťom, s jeho rodičmi a s komunitou

„K výchove jedného dieťaťa je potrebná celá dedina.“ 
 ( Africké príslovie)
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Pozitívny vzťah rodič-pedagóg

Silný pozitívny vzťah medzi rodičom a pedagógom je 
nevyhnutný pre všetky deti, ale je to obzvlášť dôležité 
v prípade detí s príznakmi ADHD syn. 

Ako sme sa v predchádzajúcich kapitolách presvedčili, 
dôraz sa kladie na rozvoj schopností (napr. sebakontro-
la, kontrola emócií, atď.). Účinné rozvíjanie schopností 
dieťaťa (ktoré boli opísané v predchádzajúcich kapito-
lách), je možné iba spoluprácou materskej školy a ro-
diny.  Zabezpečí sa tak dôslednosť výchovy.

ADHD syndróm v rodine

ADHD syn. má značný  vplyv na celý rodinný systém, čo 
ovplyvňuje efektivitu spolupráce s  rodičmi.

Štúdie poukazujú na to, že ADHD syn. môže byť genetic-
kého pôvodu, preto aj rodič môže mať ADHD syn. (Starck 
et al., 2016). Takmer polovica rodičov detí s diagnostiko-
vanou ADHD  bojuje s ADHD, čo znamená, že môžu mať 
ťažkosti v podpore svojich detí.
Rodič s ADHD syn. môže mať problém s priestorovým 
a časovým usporiadaním domáceho prostredia, ťažkosti 
s vymedzením hraníc a očakávaní. Môže mať vlastné 
emočné problémy, je menej trpezlivý. Život rodiny môže 
byť chaotický a plný konfliktov. (Murray & Johnston, 
2006)
Správanie dieťaťa s príznakmi ADHD syn. môže byť pre 
rodinu stresujúce aj v  prípade, že rodič nemá ADHD syn. 
(Firmin, 2009)
V súčasnosti je výchova dieťaťa náročná. Rodičia sú 
zamestnaní (popri tom, že sú rodičmi), a často  nemajú 
podporu širšej rodiny alebo spoločnosti. Príznaky 
ADHD syn. môžu spôsobovať v rodine ďalšie problémy. 
V dôsledku ťažkostí s pozornosťou, hyperaktivitou, 
impulzívnosťou, výkonnými funkciami a reguláciou 
emócií sa rodičia môžu cítiť fyzicky a emocionálne 
vyčerpaní. Môžu mať aj finančné ťažkosti. (Johnston & 
Mash, 2001; Theule et al., 2013)

Stigma – poznačenie
Stigma alebo diskriminácia znamená nespravodlivé  
odsudzovanie niekoho za jeho problémy. Ľudia sú často 
označovaní „stigmou“ ako „iný“ alebo „zlý“ a spoločenstvá 
ich odmietajú, vylučujú a podceňujú.
Okolie môže rodičov obviňovať za nežiadúce správanie 
ich dieťaťa. V prípade ADHD syn. je okolie menej 
tolerantné a ohľaduplné, ako pri ostatných postihnutiach. 
Stigma pôsobí na rodiča negatívne :

 » vyvoláva pocit  izolovanosti a odmietania, 
predstavuje väčší  stres;

 » vyvoláva pocit viny, keďže je 
považovaný za „zlého“ rodiča; 

 » v snahe zabrániť ďalšej stigmatizácii rodič 
odmieta ďalšiu podporu a terapiu. 

Prečo je dôležité spolupracovať s rodičmi?
Rodina je prvým vzdelávacím prostredím, v ktorom 
sa rodičia môžu vyznačovať osobitnými postojmi  - 
každá rodina je iná z dôvodu rôznych skúseností, aj 
vlastnej výchovy a kultúrneho zázemia. Pedagóg musí 
rešpektovať tieto osobitosti, popritom  môže poskytovať 
dôležité informácie pri vytváraní stabilného domáceho 
prostredia. Dieťa s príznakmi ADHD syn. potrebuje  
poriadok  a predvídateľnosť. Rozvíjanie jeho schopností 
je najúčinnejšie vtedy, ak dokážeme vytvoriť rovnaké 
podmienky aj v domácom prostredí aj v materskej škole. 
Spolupráca prináša výhody nielen pre deti, ale aj  pre 
rodičov: (Barbour, 1996; Gestwicki, 1992; Patrikakou, 
2008)

 » Emocionálna podpora. Rodičia môžu prežívať 
extrémny stres, môžu prežívať bezradnosť. 

 » Praktická podpora a informácie. Učitelia sú 
odborníci na vývin detí, môžu rodičom pomôcť 
rozvíjať pozitívne rodičovské schopnosti a 
stratégie na podporu rozvoja dieťaťa. 

 » Pocit akceptovania. Materská škola má byť 
miestom pre úplné prijatie dieťaťa a rodiča. 
Ako učitelia môžeme ovplyvniť názory 
rodičov na materskú školu a pedagógov 
a budovať dlhodobé vzťahy založené na 
spolupráci. Môžeme rozvíjať podporný vzťah 
s ostatnými rodičmi v materskej škole.

 » Pozitívny výsledok pre dieťa. Pozitívnym 
výsledkom pre dieťa je, keď pedagóg pomáha 
rodičom porozumieť, prijať a používať 
spoločne vyvinuté stratégie v prospech detí. 

 » Vzťah rodičov so vzdelávaním sa začína skoro. 
Rodič si vytvára vzťah s materskou školou od 
prvého vstupu dieťaťa. Ten môže byť ovplyvnený 
vlastnými zážitkami z detstva a aj prvými 
dojmami. Ak je rodič do života materskej školy 
včas zapojený, vytvára sa efektívna spolupráca  
-  cesta pre budúce vzdelávanie dieťaťa. 

Výhody pre pedagógov a materské školy: 
 » vypracované výchovné stratégie 

sú komplexnejšie ;
 » stanovené stratégie sa s veľkou 

pravdepodobnosťou použijú aj doma - rodič 
tým môže posilniť  prácu materskej školy;

 » pomáha odhaliť príčiny problémového 
správania a jeho možné riešenia 
(každý má kúsok skladačky);

 » zdieľanie užitočných informácií a zdrojov 
o tom, čo sa u dieťaťa osvedčilo;

 » poskytuje informácie o rodine 
dieťaťa, pomáha identifikovať silné 
stránky (vnútorné aj vonkajšie);

 » podporuje vznik tematického klubu, komunity;
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 » rodičia môžu pomôcť rozširovať možnosti 
materskej školy zlepšovať komunitnú  
infraštruktúru, vybavovať úradné záležitosti atď .

Výzvy vo vzťahu pedagóg – rodič:
Učitelia materských škôl sú často prvými odborníkmi, 
s ktorými sa rodičia vo vzdelávacom systéme stretávajú. 
Prvý pozitívny dojem tvorí základ pre úspešnú spoluprácu 
a vzájomnú podporu rodiča a pedagóga. Spolupráca však 
so sebou prináša určité výzvy, ktoré je dôležité poznať: 
rodičia môžu mať predošlé negatívne skúsenosti, zlé 
spomienky z detstva, rozdielne kultúrne zázemie alebo 
súčasné skúsenosti.
Rodič, ktorý má vlastné negatívne skúsenosti s materskou 
školou (napr. aj preto, že tiež malo ťažkosti s ADHD 
syn.), môže prejavovať nedôveru voči pedagógom a túto 
nedôveru alebo strach prenášať aj na svoje dieťa.
Vzťahy medzi rodičom a pedagógom dieťaťa s príznakmi 
ADHD syn. sú často náročné. Negatívne ich môžu 
ovplyvňovať nasledovné faktory (Gwernan-Jones et al., 
2015):  

 » Rodič má pocit hanby, viny a stigmatizácie. 
 » Rodič dúfa, že sa jeho dieťa bude v 

materskej škole cítiť dobre. Ak sa objavia 
ťažkosti v správaní dieťaťa, rodič môže 
mať pocit úzkosti, frustrácie a hnevu, 

 » Pedagóg alebo materská škola rodiča kontaktuje 
iba v prípade, že sa vyskytne problém. 
Vyvoláva to pocit, že pedagóg si všíma iba 
problém s dieťaťom alebo dieťa považuje za 
problémové, nevšíma si jeho silné stránky.

 » Pedagóg si málokedy vypočuje názor 
rodiča v prípade nezhody, má tendenciu 
považovať ho za nespolupracujúceho. 

 » Rodič má pocit menejcennosti a hanby,  pretože 
sa domnieva, že ho (aj jeho dieťa) pedagóg kvôli 
ťažkostiam stigmatizuje. 

 » Výzvu predstavujú aj 
kultúrne rozdiely rodiny 
a materskej školy. Každý 
môže vnímať inak to, 
čo je „normálne“.  Môže 
to vyvolať u rodičov 
pocit obviňovania.  

 » Osobná identita pedagóga/ Kultúra  materskej 
školy / Kultúra dieťaťa a jeho rodiny

Situácia je náročná aj pre pedagóga. Môže čeliť 
obviňovaniu a kritike za to, že nezvláda riešenie problému 
so správaním dieťaťa s príznakmi ADHD syn. Nie je 
jednoduché  pozitívne vnímať dieťa, ktoré „sa javí“ ako 
nepozorné, príliš agilné, impulzívne a v práci s ním sú 
neúčinné osvedčené metódy pedagóga. (Wheeler, 2010)

Formovanie vzťahu pedagóg-rodič

Prvoradá je kooperácia. Rodič musí participovať na celom 
procese, potrebuje mať pocit, že vzťah je o „spolupráci“ 
medzi rodičmi, širšou rodinou a pedagógom. V tomto 
prípade skôr prijme rady a podporu pedagóga a vyvinuté 
stratégie výchovy bude aj doma uplatňovať. Pamätajme, 
že spolupráca je založená na rovnocennosti partnerov, 
pretože pedagóg je odborník v oblasti výchovy, ale rodič 
pozná vlastné dieťa najlepšie. (Bowman et. al 2001).
Na vzájomný vzťah pozitívne vplýva, ak má rodič 
možnosť nahliadnuť do života materskej školy alebo 
mimoškolskej aktivity (napr. návšteva divadla alebo 
ihriska). Nežiadúce formy správania, ktoré predstavujú 
výzvu, sú ľahšie identifikovateľné v skupine detí ako 
v domácom prostredí.  Rodičia a učitelia sa musia 
v záujme spoločnej podpory dieťaťa s príznakmi ADHD 
syn. pravidelne stretávať a vymieňať si názory o správaní, 
ktoré predstavuje výzvu.

Komunikačné prístupy
Vzťah rodič - pedagóg je založený na optimálnej komuni-
kácii. V rannom veku dieťaťa sa stretávame s dvomi typmi 
komunikácie pedagóg-rodič:

 » Jednosmerná komunikácia posiela/poskytuje 
rodičom informácie o materskej škole formou  
informačných letákov, oznámení. Tento typ 
komunikácie je veľmi dôležitý, z hľadiska 

participácie však 
nepostačujúci  - 
rodič je pasívnym 
príjemcom informácií.

 » Obojsmerná ko mu-
ni kácia umožňuje 
obom stranám 
zdieľať informácie, 
obavy a pocity. 
Častá obojsmerná 
komunikácia je 
nevyhnutná na 
podporu detí so 
symptómami 
ADHD. Vytvára 
dobrý vzťah medzi 

OBRÁZOK Č.  29. 
SPOLUPRÁCA RODINY A 
MATERSKEJ ŠKOLY 
PREDSTAVUJE AJ 
PRIEREZ TROCH KULTÚR

Osobná 
identita 

pedagóga

Kultúra  
materskej 

školy

Kultúra 
dieťaťa a 

jeho rodiny
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rodičom a pedagógom a vytvára pocit 
porozumenia, dôvery a spolupráce. Uľahčuje 
pedagógovi lepšie porozumieť dieťaťu a 
efektívnejšie podporovať rodičov, vplyvom 
čoho sa  dieťa cíti v materskej škole bezpečne. 

Obojsmerná komunikácia sa môže uskutočňovať 
napríklad pri rodinných návštevách, v telefonických 
rozhovoroch, na rodičovských stretnutiach, počas 
poobedných stránkových hodín, alebo v krátkych 
rozhovoroch pri príchode a odchode dieťaťa.
Môžeme využívať aj štrukturalizované formy 
komunikácie, napr. zápisník dieťaťa, ktorý sa používa aj 
doma aj v materskej škole. 
Je to spôsob zdieľania správ a informácií medzi rodičom 
a pedagógom o napredovaní dieťaťa. Zabezpečuje prístup 
k správam a vzájomnej informovanosti. Je dôležité, aby 
sme zapojili aj dieťa. Informujme ho o obsahu zápisov 
a nechajme ho vyjadriť vlastný názor. Správy musia byť 
pozitívne, o silných stránkach 
a dosiahnutých výsledkoch 
dieťaťa. Komunikácia musí 
byť relevantná. (Mendoza 
et al, 2003) Každý sa najviac 
zaujíma o obsah, ktorý 
považuje za podstatné, 
dôležité. Komunikácia je aj 
pre pedagóga užitočná, a ak 
je dobre nastavená, bude 
prínosom pre obe strany.
Komunikácia o závažných 
témach

Komunikácia o správaní dieťaťa 
so symptómami ADHD sa 
môže týkať závažných tém, čo 
prináša veľké napätie rovnako 
pre pedagóga ako aj pre rodiča.  Môžu to byť praktické 
problémy, napríklad presnosť pri príchode a odchode 
dieťaťa. Najviac stresujúce však je zdieľanie nevhodného 
správania dieťaťa, komunikácia o správaní, ktoré je 
výzvou. 

Pri diskusii o týchto otázkach sú  často prítomné 
obviňovania, impulzivita a  popudlivosť  (pozri vyššie). 
Preto dôležitú úlohu zohrávajú dobré komunikačné 
schopnosti pedagóga, aby sa predišlo negatívnym 
dopadom. 

Účinné typy na úspešnú komunikáciu s rodičom  
(Barbour, 1996; Sanabria-Hernandez, n. d.):

 » Aktívna pozornosť: Rodičia musia mať pocit, 
že sú partnermi a odborníkmi na vlastné dieťa. 
Pedagóg prejavuje pochopenie a záujem o 
hľadiská rodičov, aktívne počúva ich názory. 

 » Vyhýbajme sa obviňovaniu, kritike a hnevu: 
v diskusii sa usilujme o „objasnenie“ situácie, 
aby sme dokázali porozumieť aktuálnym 
výzvam. Používajme formu  „vyjadrenie 

vlastného názoru“, aby sme vytvorili pozitivitu, 
dôveru a spoluprácu (Wheeler, 2010). 

 » Vyjadrenie vlastného názoru: Ak sa chceme 
vyhnúť negatívnym reakciám rodiča, je účinné 
vyjadrovať sa o svojich pocitoch, myšlienkach 
a zážitkoch v prvej osobe jednotného čísla. 
Vyjadrujme svoje subjektívne postrehy, 
jednoducho opíšme situáciu a prečo to 
považujeme za problém. Vyjadrujme sa 
opatrne, bez obviňovania, aby sme predišli 
obrannému postoju rodiča. Napríklad ak 
máme problém s tým, že dieťa uteká po 
chodbe, môžeme povedať: „V materskej škole 
sa usilujeme o bezpečnosť detí, preto chceme, 
aby deti neutekali po chodbe. Pre opis správania 
povieme: „Trikrát som ho upozornila, aby 
neutekalo, ale zdá sa, nerozumie mi. Viete mi 

poradiť, čo by som mala urobiť?“. Vyjadrením 
vlastného názoru prejavíme záujem o spoločné 
riešenie problému. Vždy sa zamerajme na 
konkrétnu situáciu, nespomínajme predošlé 
správanie dieťaťa. Nepoužívajme slová 
„vždy“ a „nikdy“, pretože tieto vzbudzujú 
odpor.  Vyhýbajme sa zovšeobecňovaniu.

 » Dôvera je kľúčová: Pedagóg musí získať dôveru 
rodiča, aby s ním mohol spolupracovať (win-
win,  situácia výherca-výherca). Cieľom je 
zabrániť, aby strany pracovali proti sebe. Buďme 
trpezliví a chápaví. Je veľmi dôležité, aby sme 
sa vysporiadali aj s vlastnými emóciami. 

 » Počúvať pozorne: Je nevyhnutné venovať 
pozornosť tomu, čo hovorí rodič. Rodičia 
často poskytnú informácie aj navyše, ak ich 
povzbudzujeme a pozorne počúvame. 

OBRÁZOK Č.  30. 
ZRUČNOSTI NA AKTÍVNE POČÚVANIE
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 » Objasnenie stratégií: V záujme detí so 
symptómami ADHD je dôležité poznať metódy 
a stratégie, ktoré rodičia doma používajú 
a ktoré môžeme zaviesť aj v skupine. Dozvieme 
sa o nich na základe týchto otázok:

 » Aké metódy a stratégie používate doma?
 » Čo sa vám doma osvedčilo?
 » Skúšali ste aj niečo iné?
 » Čo fungovalo v minulosti?
 » Kedy sa nežiadúce  správanie vyskytuje 

menej a kedy vôbec nie?
 » Opakovanie: Informácie podávajme viacerými 

spôsobmi a s rôznymi príkladmi. Rozhovor 
s pedagógom je pre niektorých rodičov vždy 
stresujúci, aj keď ide o „dobrú správu“. V prípade 
problémov je komunikácia ešte viac sťažená, 
pochopenie je ťažšie. T.j. pri komunikácii 
s rodičom opisujme tú istú situáciu viacerými 
spôsobmi a vymenujme aj konkrétne príklady. 

 » Opis správania: Pedagóg má možnosť pozorovať 
dieťa v skupine a v rôznych situáciách  (hry, 
stravovanie atď.). Má možnosť pozorovať 
správanie, ktoré nemusí byť prítomné doma. 
Ak chceme rodiča informovať o správaní, ktoré 
predstavuje výzvu, vždy opisujeme danú situáciu, 
nie dieťa. Zameriame sa na dané správanie, 
ktoré konkrétne a objektívne opíšeme. Vo 
väčšine prípadov predstavuje správanie dieťaťa 
s príznakmi ADHD výzvu aj pre rodiča, aj on 
môže mať  so správaním svojho dieťaťa určité 
ťažkosti. Občas sa ale nežiadúce správanie prejaví 
až vstupom dieťaťa do vzdelávacieho systému. 
Vyhýbajme sa vysloveniu diagnózy alebo 
stigmy. Našou úlohou je získať informácie, ktoré 
umožnia rozvíjať pozitívne správanie dieťaťa. 

Pri rozhovore s rodičom jednoducho opíšeme správanie 
dieťaťa, nevyslovujeme  diagnózu ani stigmu, nevyjad-
rujeme predpoklady.

 » Sila slov: Slová, ktoré používame na opis 
správania, situácie, majú veľmi veľkú váhu. Z 
tohto dôvodu musíme starostlivo vyberať slová 
na charakteristiku dieťaťa a jeho správania. 
Našim  cieľom je, aby rodič pochopil a prijal 
výzvu a spolupracoval s nami.  Nepoužívajme  
negatívne slová, ktoré môžu zraniť a vyvolať 
zlé pocity. Slová môžu ublížiť, ničiť, ale môžu 
tiež podnietiť sebaúctu, dôveru a rešpekt. 

 » Spätná väzba: sendvičová metóda, t.j. pracujme 
s pojmami „silné stránky“ a „oblasti, ktoré 
chceme vylepšiť“, aby sme pôsobili pozitívne. 
Pri komunikácii používajme sendvičovú 
metódu: rozhovor o dieťati vždy začíname aj 
ukončujeme  pozitívnymi pripomienkami. 

Chlebík (pozi-
tívny signál)

Cítim sa veľmi dobre v Peťkovej spo-
ločnosti, má veľa energie a o všetko sa 
zaujíma! Včera sme na dvore hľadali 
chrobáčiky, dobre sme sa zabavili.

Obloha (ob-
lasti rozvíja-
nia)

V súčasnosti  sa v materskej škole 
usilujeme  Peťka nabádať k tomu, aby 
neodbiehal od hračky, ktorú si vybral.  
Keďže je veľmi  zvedavý, nevydrží dl-
hšiu dobu hrať sa s jednou hračkou.

Chlebík (silná 
stránka)

Zvedavosť je silnou stránkou Peťka, 
pomocou nej vždy objavuje niečo nové.

TABUĽKA Č.  10. ZÍSKANIE SPÄTNEJ VÄZBY 
SENDVIČOVOU METÓDOU

 » Nenaliehajme na rodičov! Keď sa rodič dozvie 
o ťažkostiach a výzvach v súvislosti so správaním 
dieťaťa, môže cítiť vinu, strach, zmätok, hnev 
alebo bezmocnosť. Ubezpečme ho, že má čas na 
premýšľanie a s otázkami sa na nás môže obrátiť.  

 » Spolupracovať - byť tímom: Spoločná 
práca znamená, že spoločne diskutujeme 
a  premýšľame nielen o problémoch, ale aj 
o radostiach v spojitosti so správaním dieťaťa. 
Neustále musíme zdôrazňovať význam 
spolupráce v prospech dieťaťa. 
Vyjadrujme sa v prvej osobe množného čísla: : 
„Čo urobíme v tejto situácii?“, „Čo si myslíte, ako 
máme začať?“, alebo „Výborne nám to ide! « 

 » Zameriavajme sa na možnosti spolupráce. 
Dajme rodičom vedieť, že sa na nás môžu 
obrátiť, ak keď potrebujú pomoc alebo radu. 
Do „víťazného“ podporného tímu pre dieťa 
môžeme odporučiť aj ďalšie osoby, ktoré nás 
môžu podporiť (napr. rodičovské skupiny).

 » Zdroje informácií: Pedagóg môže rodičovi 
odporučiť odborné publikácie, videá, DVD, 
letáky, webové stránky a ďalšie informácie 
ohľadne: bežného „štandardného“ vývinu 
detí, ADHD syn. a jeho príznakov v správaní, 
pozitívnych rodičovských stratégií. 

 » Požiadajme o spätnú väzbu: Každý sa neustále 
učí - deti, rodičia a učitelia, preto je výhodné, ak 
rodičov požiadame o spätnú väzbu (jednotlivo 
alebo v skupinách). Tá  môže byť zameraná 
na vyučovacie postupy a metódy, vzdelávanie 
a nadobúdanie skúseností detí, na materskú 
školu, atď. Pripravme sa aj na negatívnu spätnú 
väzbu o oblastiach, ktoré je treba rozvíjať.  

 » Javisková skúška: Pred stretnutím s 
rodičom si pomocou kolegov zahrajme 
scénku, pripravme rozhovor. 
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Niekoľko aspektov vytvárania pozitívnych vzťahov (Wal-
ker, n.d.): 

 » Pedagóg dokáže pochopiť postavenie 
rodiča, prijať jeho stanovisko. 

 » Rodič je riadne oboznámený so školským 
poriadkom a má potrebné informácie o 
režime dňa materskej školy, o očakávaných 
formách správania, o špeciálnych programoch, 
atď., aby sa predišlo nedorozumeniam.

 » Pedagóg preukazuje rešpekt a ohľaduplnosť 
voči rodičovi a spolupracuje s ním. 
Z jeho činov je zrejmé, že sa o dieťa  
podľa najlepších možností stará. 

 »  Na prípadné zmeny spoločne vytvorených 
stratégií reaguje tvorivým spôsobom. 

 » Rodič dostatočne informuje pedagóga o 
dieťati, aby bola výchovná práca účinná.  

 » Pedagóg sa vyhýba tomu, aby  sa 
rodičovi na dieťa sťažoval.

 » Pedagóg vysvetlí, že to, čo sa stane 
cez deň v materskej škole, sa nesmie 
riešiť domácim trestom. 

Model spolupráce

Ross W. Greene (2010) je autorom modelu riešenia prob-
lémov v spolupráci s dieťaťom. Greene vychádza z toho, že 
každé dieťa sa správa dobre, ak je toho schopné. T.j. ak sú 
problémy v jeho  správaní, príčinou je nevyriešený prob-
lém alebo nedostatočne rozvinutá schopnosť dieťaťa. V 
spolupráci s dieťaťom a jeho rodičmi sa môžeme opierať 
o tri kroky tohto modelu:

Tri kroky spolupráce pri riešení problémov:

 » Empatia: Pedagóg zhromažďuje informácie 
o dieťati na objasnenie problému a možných 
riešení. Rodič musí pochopiť, že na dosiahnutí 
pozitívnej zmeny sa musí spolupodieľať.

 » Identifikácia problému: Pedagóg 
sformuluje svoje obavy a vyjadrí potrebu 
riešenia problémovej situácie.

 » Pozvánka: Pedagóg a dieťa spoločne 
vyjadrujú svoje nápady na vyriešenie 
problému (stanovujú stratégie).

Vhodnou alternatívou spolupráce je model CPS - (Col-
laborative Problem Solving). Podľa definície je CPS za-
ložená na „kolaboratívnej“ spolupráci, t.j. na komunikácii 
medzi rodičom a pedagógom materskej školy.

Pred stretnutím s rodičom :
 » identifikujeme predchádzajúcu 

udalosť, prejavy správania a následnú 
reakciu na základe modelu ABC, 

 » definujeme priority ( 1-3 priority), ktoré 
neskôr doplníme o priority rodičov. 

 » navrhneme niekoľko  vhodných stratégií 
na zvládanie problému alebo na rozvíjanie 
potrebných zručností. Naše plány majú byť 
flexibilné, aby sme zohľadnili aj postrehy rodiča. 

Prvý krok spolupráce:

 » Vytvoríme pozitívny vzťah.
 » Vysvetlíme dôvod navrhovaného stretnutia s ním, 

použijeme vyššie opísané komunikačné stratégie.  
 » Ubezpečíme rodiča, že našou prvoradou 

snahou pri hľadaní riešení je spolupráca.
Po úspešnom vysvetlení problému, riešení alebo stratégií 
pristúpime k stanoveniu  spoločných cieľov. Je to veľmi 
významný krok. Presne definujeme očakávané výsledky 
(t.j. čo musí dieťa dosiahnuť), potrebné metódy (stratégie 
doma a v materskej škole) a úlohy (t.j.  zodpovednosť 
oboch strán).

Na stanovenie cieľov môžeme použiť model SMART.

S - Špecifickosť Ciele majú byť špecifické, konkrét-
ne. Čo má dieťa dosiahnuť?

M - Merateľnosť Dosiahnutý výsledok a rozvoj musí 
byť merateľný. 

A - Adekvátnosť 
(primeranosť) 

Ciele by mali byť také, aby ich dieťa 
mohlo dosiahnuť. Stanovujme reál-
ne ciele v súlade s  vekom a schop-
nosťami dieťaťa, napr. posedieť 
10 minút je pre dieťa s ťažkosťami 
v správaní nereálne. 

R – Relevantnosť Spoločné ciele stanovujeme tak, 
aby boli rovnako platné v materskej 
škole aj doma. Výnimkou môžu byť 
niektoré ciele, na ktoré sa zameria-
vame iba v materskej škole, napr. 
kvôli kultúrnej rozdielnosti.  

T – Časové ob-
medzenie

Zostavíme jasný časový harmonog-
ram na kontrolu napredovania  
(týždenne alebo mesačne), pričom 
jasne stanovíme, kedy má dieťa 
daný cieľ dosiahnuť. Je vhodné 
začať malými krokmi a postupovať 
pomaly. Zo začiatku stanovujeme 
krátkodobé ciele.

TABUĽKA Č.  11. MODEL SMART
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Po stanovení spoločného cieľa vytýčime termín na 
prediskutovanie dosiahnutých pokrokov napr. za uplynulý 
týždeň. Odporúčame neformálne stretnutie vo forme 
bleskovej konverzácie v piatok, po uplynutí pracovného 
času v materskej škole. 

Spoločné stretnutie s rodičmi je skvelým spôsobom 
spolupráce materskej školy s rodičmi.

Tieto podujatia môže organizovať materská škola, alebo 
môže spolupracovať s inými odborníkmi, poskytovateľmi. 
Sú vhodným priestorom na:

 » vybudovanie pozitívneho vzťahu 
medzi rodičmi a pedagógmi;

 » predstavenie práce v materskej 
škole (rodič získa informácie);

 » rozširovanie vedomostí a nadobudnutie zručností 
rodičov (napr. workshopy, odborné semináre);

 » získavanie spätnej väzby od rodičov.

Otestujte svoje vedomosti!

 » Aký vplyv má ADHD syn. na rodinu?
 » Čo je to stigma a ako vplýva na rodičov?
 » Aké sú výzvy vytvárania pozitívneho 

vzťahu medzi rodičom a pedagógom?
 » Označte tri možnosti na budovanie 

pozitívneho vzťahu rodič -  pedagóg!
 » Uveďte a vysvetlite tri rôzne 

komunikačné techniky!
 » Vysvetlite pojem sendvičová forma spätnej väzby!

4.2 Spolupráca s dieťaťom

Výstupy vzdelávania: 

Na záver kapitoly:

 » Pedagóg si osvojí účinné komunikačné stratégie 
pre prácu s dieťaťom s príznakmi ADHD syn., 

 » Uvedomí si význam spolupráce s dieťaťom, 
ktorého správanie je výzvou alebo vykazuje 
príznaky ADHD a osvojí si formy tejto spolupráce. 

Komunikácia s dieťaťom
Pre dieťa s príznakmi ADHD syn. je charakteristický od-
lišný spôsob spracovávania informácií, preto v komuni-
kácii s ním musíme zvládať určité výzvy.  Nasledovné ko-
munikačné stratégie uľahčujú získať a udržať pozornosť 
dieťaťa (ťažkosti s výkonnými funkciami), podnecovať 
jeho motiváciu a sebareguláciu. 

Získanie a udržanie pozornosti dieťaťa počas komuni-
kácie

 » Oslovenie menom: vlastné meno je pre každého 
veľmi dôležité, zvyčajne upúta pozornosť. 

 » Uistime sa, že nás dieťa  vníma. 
Môžeme sa ho aj jemne dotknúť. 

 » Nadviazanie očného kontaktu.
 » Udržanie pozornosti podporíme drobnou 

manipuláciou: počas rozhovoru dieťaťu 
s príznakmi ADHD môžeme dovoliť stískanie 
stresovej loptičky, gumenej hračky a pod.

 » Deti s ADHD syndrómom uprednostňujú 
komunikáciu vo dvojici. 

 » Komunikáciu podporíme fyzickou blízkosťou: 
kľaknime si alebo si sadnime na stoličku, 
priblížme sa k dieťaťu. Ak nie sme v blízkosti 
dieťaťa, nájdime spoločný  verbálny signál, 
ktorý použijeme na „diaľkové“ ovládanie. 

 » Komunikujme jednoducho,  výstižne a konkrétne.

Komunikujme  jasne a zabezpečme štrukturalizáciu 

OBRÁZOK 
Č.  31. 
MOTORICKÉ 
HRY (TANG-
LE FIDGET, 
FIDGET 
CUBE, 
FIDGET 
SPINNER)
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Dieťa s ADHD syn. má ťažkosti s výkonnými funkciami, čo 
spôsobuje ťažkosti riešenia alebo zapamätávania zloži-
tejších úloh. 

 » Zrozumiteľnosť: Pri zadávaní pokynov 
používajme jasné, krátke a jednoznačné 
formy pokynov. Vyhnime sa zložitým 
pokynom alebo požiadavkám. Používajme 
jednoduché slová a jednoduché vety.

 » Krok za krokom: Vysvetlenie požiadaviek 
vykonávajme krok za krokom. Až po 
splnení prvého príkazu pridávajme 
ďalšiu, zvládnuteľnú úlohu.

 » Namiesto prosby príkaz. Ak chceme, aby 
dieťa niečo vykonalo, používajme rozkazovací 
spôsob.  „Prosím, zodvihni kabát zo zeme!“.

 » Opakovanie: ak dieťa potrebuje, 
zopakujme svoju požiadavku. 

 » Komunikačné pomôcky:  Deťom s príznakmi 
ADHD môžu pomáhať komunikačné pomôcky na 
ľahšie zapamätávanie a dodržanie následnosti. 
Napríklad: súbor obrázkov postupnosti, 
predloha pekne uloženej šatníkovej skrine alebo 
dohodnuté gesto (napr. zdvihneme prst).

 » Predvídateľnosť: V rovnakých situáciách 
komunikujme rovnakými pokynmi, používajme 
rovnaké vetné modely s minimálnymi zmenami.

 » Kontrola porozumenia: Po rozhovore s dieťaťom 
sa uistime, či došlo k pochopeniu našich príkazov. 

Motivácia a emócie
Svoju komunikáciu by sme mali zamerať na motiváciu 
dieťaťa k začatiu a dokončeniu úlohy. Príliš nenaliehajme 
na dieťa, aby nedošlo k emočnému preťaženiu. 

 » Zvolíme jemný, pokojný ale rozhodný tón vlastnej 
reči: deti s príznakmi ADHD syn. sú často  
citlivé na  emočné podfarbenie komunikácie.  

 » Uprednostňujeme dieťaťom 
obľúbenú formu komunikácie: 
v závislosti od schopností a osobnosti 
dieťaťa môžeme hovoriť šepotom 
alebo aj zrýchleným tempom.

 » Dávame dieťaťu alternatívy na výber: 
dieťa si má možnosť vybrať z niekoľkých 
foriem očakávaného správania.

 » Hry a súťaže: na motiváciu použijeme 
zábavné, alebo súťažné hry. 

Pozornosť venovaná dieťaťu s príznakmi ADHD 
syndrómu - základ spolupráce

Pedagóg a materská škola v prospech dieťaťa plne 
rešpektuje jeho názory a vyjadrenia. Dieťa najlepšie 
dokáže rozoznať príčiny a dôsledky vlastného správania 
a rôzne vplyvy prostredia.  Spolupráca v tomto prípade 

znamená získavanie informácií od dieťaťa ako hlavného 
aktéra vzdelávacieho procesu. Napomáha to vyvíjaniu 
vhodných stratégií, budovaniu sebadôvery a rozvíjaniu 
komunikačných a osobnostných schopností dieťaťa. 
Adekvátne reakcie pedagóga na vyjadrenie vlastného 
názoru dieťaťom sú kľúčom k úspechu. 

Uľahčenie vyjadrovania dieťaťa

Čím menšie je dieťa s príznakmi ADHD syn., tým väčšie 
problémy má vo vyjadrovaní vlastných pocitov a zážit-
kov. Pedagóg tomu prispôsobuje výchovné stratégie na 
získavanie informácií. Na získavanie informácií o dieťati 
s príznakmi ADHD v správaní využíva kreatívne a vizuálne 
aktivity:

 » vyjadrenie kresbou alebo inými výtvarnými 
prostriedkami (napr. dieťa nakreslí 
a prerozpráva určitú situáciu);

 » prerozprávanie príbehu z fotky o aktuálnej 
situácii (napr. dieťa prerozpráva vlastné 
zážitky a prečo si vybralo túto fotku);

 » jednoduché mapy triedy alebo ihriska 
(môže nakresliť dieťa, pedagóg alebo 
spoločne, podporíme tým komunikáciu);

 » obrázky (napr. z kníh, z časopisov alebo 
vlastnoručne vyrobené, môžeme ich 
použiť pri komunikácii s dieťaťom);,

 » iné umelecké vyjadrovacie prostriedky 
(rozprávky, umelecká tvorba, tanec). 

Pedagóg sa usiluje rozpoznať komunikačné stratégie, kto-
ré dieťa preferuje. Napr. ak dieťa obľubuje pohyb, tanec 
môže byť vhodným komunikačným prostriedkom.  

Zásady úspešnej komunikácie s dieťaťom sú: jedno-
duchosť a zrozumiteľnosť, aby bolo podporené dieťa 
s ťažkosťami s pozornosťou a spracovávaním informácií.  

OBRÁZOK Č.  32. 
MAPA TRIEDY OČAMI DIEŤAŤA.
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Model Collaborative Problem Solving – CPS

Aj v práci s dieťaťom môžeme používať vyššie opísaný 
Greeneov model, ktorý má tri kroky.  
Pred zahájením komunikácie potrebujeme identifikovať 
problém alebo nedostatočne rozvinutú schopnosť. Potom 
pristúpime ku kolaborácii s dieťaťom a použijeme 3 kroky 
modelu CPS:

 » Empatia: Pedagóg zhromažďuje 
informácie od dieťaťa, jeho názor a obavy 
v súvislosti s problémom. Dieťa musí 
pochopiť, že na dosiahnutí pozitívnej 
zmeny sa musí spolupodieľať.

 » Identifikácia problému: Pedagóg 
sformuluje svoje obavy a vysloví 
požiadavku riešenia problému.

 » Pozvánka: Pedagóg a dieťa spoločne 
vyjadrujú svoje nápady na vyriešenie 
problému (stanovujú  stratégie).

Otestujte svoje vedomosti!

 » Uveďte tri komunikačné stratégie pre 
spoluprácu s dieťaťom s príznakmi ADHD!

 » Ako podporiť vyjadrovanie dieťaťa?
 » Uveďte stratégiu, ktorú začnete používať 

v komunikácii s dieťaťom s príznakmi ADHD! 

Výstupy vzdelávania:

Na záver kapitoly:
 » Pedagóg bude poznať  postupy na 

znižovanie stigmy v súvislosti so 
správaním, ktoré predstavuje výzvu 
alebo vykazuje príznaky ADHD; 

 » Pedagóg dokáže spolupracovať pri 
identifikácii a riešení nežiadúceho 
správania dieťaťa s príznakmi ADHD: 

 » so zdravotníckymi pracovníkmi,
 » s inými odborníkmi v oblasti vzdelávania,
 » s odborníkmi v oblasti sociálnej 

starostlivosti a starostlivosti o deti,
 » s osobami s ADHD syn.

Deti s príznakmi ADHD, ich rodiny  a pedagóg/materská 
škola často potrebujú ďalšiu podporu od iných odborní-
kov a poskytovateľov. V tejto kapitole sa zameriavame na 
spoločnú prácu s nimi, aby sme v našej komunite odstrá-
nili stigmu. 

Stigma
O stigme sme sa zmienili v predchádzajúcej kapitole. 
Nakoľko má závažný negatívny dopad na deti s ADHD 
syn. a ich rodiny a jej odstránenie si vyžaduje úsilie širšej 
komunity, vrátime sa k tejto problematike aj z pohľadu 
spolupráce.  
Stigma alebo diskriminácia  znamená nespravodlivé  
odsudzovanie niekoho za jeho odlišnosť. Ľudia sú často 
označovaní stigmou ako „iný“ alebo „zlý“ a spoločenstvá 
ich odmietajú, vylučujú a podceňujú. 
Čo zapríčiňuje stigmu ADHD syn.?

 » nevedomosť a nepochopenie;
 » negatívne postoje a pocity voči deťom a 

ich rodinám s príznakmi ADHD syn.;
 » zaobchádzanie s nimi ako s abnormálnymi 

alebo chorými ľuďmi;
 » nespravodlivé zaobchádzanie a diskriminácia 

(napríklad vylúčenie zo školy).

4.3 Spolupráca s ďalšími odborníkmi a komunitou

OBRÁZOK Č. 33. STIGMATIZÁCII DIEŤAŤA MÁ 
PREDCHÁDZAŤ ZMAPOVANIE ZÁVAŽNOSTI 

NEŽIADÚCEHO SPRÁVANIA
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Stigma môže byť:

 » Verejná stigma - spoločnosť alebo komunita 
prejavujú negatívne myšlienky, emócie alebo 
správanie voči tým, ktorí majú ADHD syn.

 » Seba-stigmatizácia - osoba (alebo dieťa) 
akceptuje tieto vonkajšie negatívne myšlienky 
a stotožňuje sa s nimi. Seba vníma  ako 
„som iný“, „zlý“ alebo „menejcenný“.

Účinky stigmy môžu byť niekedy horšie ako primárne 
ťažkosti. Stigma znižuje sebavedomie dieťaťa a nega-
tívne ovplyvňuje jeho sebaponímanie a vieru vo vlastné 
schopnosti, čo vplýva na jeho budúce správanie, školské 
výsledky, priateľstvá a pracovné úspechy. Čo môžeme uro-
biť  proti stigmatizácii?

 » rozvíjajme svoje vlastné znalosti 
a vedomosti o ADHD syn.;

 » vzdelávajme ostatných okolo nás o ADHD;
 » odstraňujme bariéry v komunite napríklad 

organizovaním protistigmatizačnej kampane;
 » otvorene a pozitívne komunikujme o ADHD;
 » rozpoznávajme a konajme proti stigmatizácii 

v reálnom živote aj v prípadoch z televízie
 » vyjadrujme sa pozitívne - dbajme o to, 

akým spôsobom sa vyjadrujeme o správaní, 
ktoré predstavuje výzvu alebo o dieťati, 
ktoré prejavuje príznaky ADHD;

 » buďme kritickí voči vlastnému prostrediu: ak 
zistíme stigmu, zabojujme o jej odstránenie. 

Spolupráca s inými podpornými subjektmi 
Materská škola môže byť zdrojom informácií a  komu-
nikátorom medzi ostatnými subjektmi (ako sú napr. 
poskytovatelia zdravotných a sociálnych služieb), aby bol 
zabezpečený prístup k potrebnej a adekvátnej podpore 
pre dieťa a jeho rodinu.  
Materská škola tiež napomáha rodinám nájsť a využívať 
silné stránky komunity - komunitné zdroje a služby. Napr. 
zostaví zoznam miestnych poskytovateľov služieb vo 
vzdelávaní, umiestni letáky a brožúry (napr. na chodbe  
pri vstupe do budovy, v šatni a pod.) alebo ich  rozdá 
priamo rodičom. Poskytovatelia môžu organizovať 
odborné tréningy a semináre zamestnancom priamo v 
materskej škole, na ktoré môžu byť prizvaní aj rodičia/
rodiny.
Materská škola poskytuje inštitucionálny základ pre 
rozvoj a vzdelávanie detí. Jedným z hlavných cieľov 
výchovy je rozvíjať potrebné vedomosti a schopnosti 
dieťaťa, aby sa zabezpečil bezproblémový prestup 
dieťaťa do ďalšieho stupňa vzdelávacieho systému. 
Práca s dieťaťom s príznakmi  ADHD si vyžaduje úzku 
spoluprácu pedagógov základnej školy a pedagógov 
materskej školy. Majú si vymieňať informácie o dieťati a 
jeho rodine, čo je pre dieťa najviac prospešné, aké sú silné 

stránky jeho osobnosti a aké  oblasti treba ďalej rozvíjať. 
Spolupráca medzi ďalšími subjektmi  znižuje náklady pre 
rodičov a zvyšuje dostupnosť služieb pre deti a ich rodiny, 
čo značne zvyšuje školské úspechy dieťaťa. 
Táto spolupráca prináša pre dieťa s príznakmi ADHD 
mnohé výhody: 

 » ľahšia diagnostika a terapia; 
 » ďalšie možnosti starostlivosti a podpory 

(napríklad menej medikamentov);
 » eliminácia stigmy, dezinformácie a predsudkov;
 » rozširuje vedomosti pedagógov o ADHD 

a o možnostiach terapie a podpory;
 » zvyšuje efektivitu výchovnej práce 

všetkých zúčastnených. 
ADHD syn. si vyžaduje zložité intervenčné postupy celého 
tímu, aby sa mohlo porozumieť ťažkostiam dieťaťa a 
navrhnúť účinné postupy s prihliadnutím na individuálne 
potreby dieťaťa.  

Členmi tímu môžu byť:
 » učitelia
 » špeciálni pedagógovia
 » pedopsychológovia
 » pediatri a alebo zdravotné sestry
 » terapeuti aj logopéd
 » rodičia
 » deti.

Spolupráca v tíme má veľa výhod. Každý člen obohacuje 
tímovú prácu vlastnými poznatkami,  rôznymi per-
spektívami, diskusiou o nápadoch a zdieľaním stratégií 
a zdrojov, prerozdelením  pracovných záťaží. Zloženie 
tímu je závislé na miestne dostupných možnostiach v 
okolí materskej školy.

Návrh na vytvorenie spolupráce s ďalšími odborníkmi

Spolupráca musí byť založená na vzájomnej dôvere, úcte 
a dobrej komunikácii. 

 » Vyhľadajme a používajme legislatívne 
možnosti spoločného riešenia problému (napr. 
zákony) alebo záujmové združenia, ktoré 
môžu podporiť našu spoluprácu. Ak  chýbajú, 
môžeme informálnu skupinu aj založiť. 

 » Zachovajme vlastné kompetencie 
a úlohy vo vzťahu s dieťaťom, s rodinou 
a materskou školou. Musíme prihliadať 
na vlastnú bezpečnosť a schopnosti. 

 » Starajme sa o seba: nepreberajme úlohy od iných.
 » Venujme dostatočný priestor na 

prácu s dôležitými informáciami 
(získavanie, spracovávanie).

 » Prejavujme záujem o princípy fungovania 
ostatných oblastí (napr. psychológ, 
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sociálny pracovník, terapeut), hľadajme 
možnosti spolupráce s nimi. 

 » Nadväzujme kontakty, vytváranie vhodného 
vzťahu si vyžaduje proaktivitu a venovanie času.

 » Zdieľanými informáciami 
zaobchádzajme diskrétne. 

 » Usilujme sa o odstránenie prípadných nezhôd. 

Vybudovanie dobrých vzťahov v rámci komu-
nity:
Materská škola je povinná v záujme uspokojenia potrieb 
dieťaťa rozvíjať vzťahy s komunitou a s poskytovateľmi 
služieb. Partnermi materskej školy môžu byť miestne 
podniky, iné školské zariadenia (základné školy, 
stredné školy), univerzity, charitatívne alebo neziskové 
organizácie, centrá  sociálnej starostlivosti o deti a rodiny, 
pedagogicko-psychologické poradne, zdravotnícke 
inštitúcie a pod. 

Spoluprácu v komunite môžeme dosiahnuť: 

 » zlepšením komunikácie v rámci 
spoločenstva: členovia komunity si často 
neuvedomujú pozitíva materskej školy;

 » zdieľaním osvedčených postupov (medzi 
inštitúciami alebo inými službami);

 » prediskutovaním a identifikáciou 
spoločných cieľov a práce komunity 
a materskej školy. Je vhodné stanoviť 
spoločné hodnoty, ciele a postupy ;

 » integrovanou podporou: spolupráca 
medzi rodinami, deťmi a poskytovateľmi  
(vrátane vzdelávania) uľahčuje prácu 
všetkým a poskytuje podporu deťom;

 » stanovením jasných komunikačných 
stratégií a postupov;

 » využívaním materskej školy na posilnenie 
komunity (napr. stretnutia, kluby mládeže, 
rodičovský klub, odborné vzdelávanie, 
informačné fóra, informácie a školenia 
týkajúce sa ADHD syn. atď.);

 » zníženie predsudkov - pozitívne komunitné 
vzťahy môžu eliminovať stigmatizáciu. 

Podporné skupiny:

Spoločenská podpora je veľmi efektívny nástroj na pod-
poru detí a rodín s ADHD syn. Deti sa môžu veľa naučiť 
od iných, ktorí majú podobné ťažkosti. Rodičia sa môžu 
podeliť o svoje skúsenosti s ostatnými. Podporné skupiny 
predstavujú pre rodičov obrovský zdroj praktickej a 
emocionálnej podpory. Vyhľadajme alebo zakladajme 
miestne podporné skupiny a informujme o nich aj 
rodičov. 

Otestujte svoje vedomosti:

 » Čo spôsobuje stigmu?
 » Ako môžeme zmierniť stigmatizáciu?
 » Ktorí odborníci a služby sa 

nachádzajú vo vašom okolí?
 » Uveďte tri dôvody výhody spolupráce s inými 

odborníkmi a poskytovateľmi služieb?
 » Ako môžete budovať pozitívne 

vzťahy s členmi  komunity?
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