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edukácia žiakov s VPS, profesijná orientácia  žiakov s VPU, VPS,  metodické pokyny pre 

pedagógov, rodičov. 

1. Vývinové poruchy učenia (VPU) 

1.1 Všeobecná charakteristika vývinových porúch učenia (VPU) 

Čo sú to vývinové poruchy učenia, nie je jednoduchá otázka. Jednoznačne vieme, že existujú 

a negatívne ovplyvňujú vzdelávací a osobnostný rozvoj dieťaťa, žiaka v školskom veku 

a taktiež majú vplyv na celoživotnú, profesijnú orientáciu a adaptáciu v spoločnosti. 

V odbornej literatúre, u nás používanej (česká a slovenská), nie je úplne zjednotená a jasne 

definovaná terminológia . Používajú sa výrazy vývinové poruchy učenia, špecifické poruchy 

učenia alebo špecifické vývinové poruchy učenia, dys poruchy,  ktoré sú rovnocenné 

a nadradené termínom pre špecializovanejšie pojmy, ako je dyslexia či vývinová dyslexia, 

dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dyspinxia,  dysmúzia, dyspraxia. V tejto publikácii 

budeme uvádzať pojem vývinové poruchy učenia (VPU). 

Sú označované termínmi s predponou dys-, ktorá znamená „rozpor, deformáciu, dysfunkcia je 

zlá, deformovaná funkcia a z hľadiska vývinu neúplne, nedostatočne vyvinutá psychická 

funkcia“  

Medzinárodná klasifikácia chorôb označuje tieto špecifické poruchy vývinu školských 

zručností pod klasifikáciou: F 81 ako „poruchy, pri ktorých je nadobúdanie zručností 

obmedzené od skorých vývinových štádií. Obmedzenie nie je len dôsledkom chýbania 

možnosti učiť sa, ani prejavom len mentálnej retardácie a nezapríčiňuje ho ani daktorá forma 

získanej choroby alebo poranenia mozgu“ 

VPU majú individuálny charakter a vznikajú na podklade dysfunkcií centrálnej nervovej 

sústavy. Sú jedným z druhov narušenej komunikačnej schopnosti ako narušenie grafickej 

stránky reči: agrafia, alexia, akalkúlia, dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia. (Lechta 

In: Kerekrétiová a kol.,2009) 

Majú rozdielnu etiológiu mimointelektového charakteru, ktorá však negatívne ovplyvňuje aj 

rozvoj kognitívnych, intelektových funkcií. 

Vývinové poruchy učenia musíme odlíšiť od nešpecifických – pseudoporúch, ktoré môžu byť 

spôsobené napríklad málo podnetným prostredím, mentálnou retardáciou a pod. Čiže 
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neskrývajú len skupinu detí, žiakov s pomalým osvojovaním vedomostí, zručností čítať, písať 

a počítať u žiakov vývinovo nezrelých ani podmienených  nízkou úrovňou rozumových 

schopností. 

Základné delenie vývinových porúch učenia podľa  10. revízie (MKCH-10): 

F 81.0 špecifická porucha čítania: u nás označovaná termínom dyslexia 

F 81.1 špecifická porucha hláskovania (doslovný preklad z angl. spelling disorder) u nás ju 

nazývame dysortografia 

F 81.2 špecifická porucha aritmetických schopností: dyskalkúlia 

F 81.3 zmiešanú poruchu školských zručností :súčasný výskyt dyskalkúlie s dyslexiou alebo 

dysortografiou 

F 81.8 iné vývinové poruchy školských zručností: uvádza sa dysgrafia   u nás sa samostatne 

uvádza aj dyspraxia, dysmúzia, dyspinxia 

F 81.9 nešpecifikovanú vývinovú poruchu školských zručností: neschopnosť učiť sa. 

 

Dyslexia je špecifická/vývinová porucha, ktorá sa prejavuje neschopnosťou naučiť sa čítať, 

napriek tomu, že dieťa má bežné vyučovacie vedenie, primeranú inteligenciu a sociokultúrne 

príležitosti. Je podmienená poruchami v základných poznávacích schopnostiach, pričom tieto 

poruchy sú často konštitučného pôvodu, objavuje sa väčšinou už od začiatku školskej 

dochádzky     a vytvára veľký rozdiel medzi schopnosťou čítať a intelektovými schopnosťami. 

(Svetová federácia neurologická, Dallas,1968). Medzinárodná klasifikácia chorôb (MKCH-

10, aktualizovaný preklad 2008) označuje F 81 a Špecifickú poruchu čítania a jej hlavnou 

črtou „je špecifické a výrazné spomalenie vývinu schopnosti čítania, ktorá nezávisí len od 

mentálneho veku, odchýlok zrakovej ostrosti alebo nevhodného spôsobu vyučovania. 

Postihnuté môže byť chápanie čítaného, spoznávanie čítaných slov, ústna pohotovosť pri 

čítaní a výkon pri úlohách spojených s čítaním“. 

Dyslexia sa prejavuje napríklad tým, že dieťa nie je schopné sa naučiť spájať jednotlivé 

písmená do slabík a tie do slov. Často si zamieňa podobné písmená (b-d, a-o, u-v, a pod.), 

pridáva písmená či slabiky na koniec slova, slabiky prehadzuje, nesprávne číta a pod. Jedným 

z ďalších charakteristických znakov je to, že dieťa nedokáže vôbec, prípadne dokáže len málo 

porozumieť prečítanému textu, nevie ho primerane reprodukovať. Cieľom nápravy dyslexie je 

dosiahnutie sociálne únosnej úrovne čítania, aby žiak bol schopný sa samostatne vzdelávať 

a následne vyjadrovať svoje myšlienky. Základným predpokladom nápravy je komplexné 

odborné vyšetrenie (lekárske, psychologické, špeciálno-pedagogické, prípadne neurologické). 

Odborník či odborníci stanovia stupeň dyslexie a na základe toho vhodnú terapiu. Na nej sa 

zúčastňuje predovšetkým pedagóg a rodič, v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom 

a psychológom. V niektorých školách sú vytvorené tzv. špeciálne triedy pre tieto deti. 

Dysgrafia je špecifická/vývinová poruchu grafického prejavu, porucha písania, postihujúca 

grafickú stránku písomného prejavu, čitateľnosť, úpravu (Zelinková, 2003). Jucovičová, 

Žáčková (2008). Dysgrafia je poruchou písania, grafomotorického prejavu, neschopnosť 
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správne napodobniť tvary písmen, vynechávanie, resp. pridávanie ich častí či vynakladanie 

značného úsilia na písanie.“ Prejavuje sa ešte pre vstupom do školy, sťaženým  písaním podľa 

predlohy a následne v škole sťaženým osvojovaním si písmen, nečitateľnosťou písma 

u dieťaťa a pod. Dysgrafické dieťa si často pri písaní zamieňa tvarovo podobné písmená 

(napr. o-a, b-l a pod.), zvukovo podobné písmená (t-v, g-k a pod.). Písmená alebo slabiky 

v slovách prehadzuje, pridáva, alebo zabúda napísať, nedodržiava bodky, dĺžne, čiarky, 

prípadne ich umiestňuje  nesprávne. 

Náprava dysgrafie je veľmi problematická a dlhotrvajúca, no pri veľkom úsilí zo strany 

rodičov, dieťaťa a pedagógov prichádza často k až nečakanému zlepšeniu. 

 

Dysortografia je špecifická/vývinová porucha pravopisu, ako uvádza Matějček (1995). 

Jucovičová, Žáčková (2008). MKCH-10 (aktualizovaný preklad 2008) pod označením F 81.1 

uvádza „špecifickú poruchu hláskovania ako poruchu, pri ktorej je hlavnou črtou špecifické a 

významné spomalenie vývinu hláskovania bez anamnézy špecifickej poruchy čítania a ktoré 

nezapríčiňuje len nízky mentálny vek, odchýlky zrakovej ostrosti alebo neprimerané 

vyučovanie. Postihnutá je schopnosť správne hláskovať aj schopnosť správne písať slová“. 

Dysortografia je porucha pravopisu, prejavujúca sa neschopnosťou dieťaťa uplatňovať 

naučené gramatické pravidlá.“ Objavuje sa často spolu s dysgrafiou a špecifickými poruchami 

výslovnosti (Hartl. P. – Hartlová, H., 2004). Dieťa trpiace dysortografiou je typické tým, že 

často vynikajúco ovláda gramatické pravidlá (poučky, vybrané slová a pod.), no pri písaní 

diktátov či iných textov ich nedokáže okamžite uplatniť. Diktát takéhoto dieťaťa je typický 

mnohými chybami typu nesprávne určené y-i, ý-í. 

Náprava je  postupná a dlhotrvajúca pod vedením skúseného odborníka. Nadmerné písanie 

diktátov či rôznych gramatických cvičení má len veľmi slabý efekt a dieťa neprimerane 

zaťažuje. 

 

Dyskalkúlia je vývinová porucha, ktorá sa prejavuje neschopnosťou naučiť sa počítať, 

ovládať číselné rady, čítať matematické symboly a uskutočňovať matematické operácie i v 

neschopnosti zvládať geometriu (Hartl –Hartlová, 2004). Zelinková (2003) označuje 

dyskalkúliu ako poruchu matematických schopností, ktorá postihuje manipuláciu s číslami, 

číselné operácie, matematické predstavy, geometriu. MKCH-10 (aktualizovaný preklad 2008) 

pod označením F 81.2 uvádza- ,,špecifickú poruchu aritmetických schopností, ktorá zahŕňa 

špecifické zníženie aritmetických schopností, ktoré sa nedá úplne vysvetliť celkovou 

mentálnou retardáciou alebo neprimeraným vyučovaním. Deficit sa týka zvládnutia 

základných počtových výkonov sčítania, odčítania, násobenia a delenia a nie abstraktných 

matematických schopností v algebre, trigonometrii, geometrii, diferenciálnom a integrálnom 

počte“. Dyskalkúlia sa často spája s narušenou priestorovou pravo-ľavou orientáciou. Dieťa 

trpiace dyskalkúliou si nedokáže predstaviť a pochopiť číselný rad, má problémy 
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s prechodom cez desiatku, zamieňa si podobné čísla či poradie číslic. Odstraňuje sa veľmi 

ťažko. Na uľahčenie vzdelávania takýchto detí je vhodné používať špeciálne metódy, 

predtlačenú číselnú os, neskôr kalkulačku či iné pomôcky, ktoré zjednodušia celé vzdelávanie 

dieťaťa. 

Dyspraxia je vývinová porucha motorickej funkcie, je porucha, ktorá postihuje osvojovanie, 

plánovanie a uskutočňovanie vôľových pohybov (Zelinková,2003). Podľa Traina (2001) je 

dyspraxia vývinová porucha koordinácie. Diagnóza dyspraxie sa v minulosti vyskytovala pod 

názvami ako „syndróm nešikovného dieťaťa“, „motorická neobratnosť“ a pod. Ľudia s 

dyspraxiou majú problémy nielen s koordináciou pohybu, ale aj s jemnou, hrubou motorikou, 

často sú prítomné rečové poruchy. Je to postihnutie, ktoré sa nedá vysvetliť celkovou 

retardáciou intelektu, alebo špecifickou vrodenou chybou ani získanou nervovou poruchou. 

Problém s koordináciou by mal byť viditeľný už od ranného detstva, veľmi skoro po narodení 

dieťaťa. 

Náprava, pomoc dieťaťu s dyspraxiou by mala byť radostná, nenásilná, tak pre dieťa ako aj 

pre jeho rodičov, rozhodne by to nemalo byť niečo čo sa „musí“ urobiť. V našich 

podmienkach býva dyspraxia obvykle považovaná skôr za menej závažnú špecifickú poruchu 

učenia, najmä ak nespôsobuje vážne problémy v učení /v kombinácii s dysgrafiou/. Deti s 

dyspraxiou však môžu mať v škole vážne problémy – napr. v telesnej, výtvarnej či pracovnej 

výchove. Často sa stávajú terčom posmechu pre svoju neohrabanosť. Nemali by sme preto 

bagatelizovať ich problémy.  

 

Dysmúzia je porucha osvojovania hudobných zručností, nedostatok, strata zmyslu pre hudbu 

(Hartl – Hartlová, 2004). Dysmúzia je špecifická porucha narušenia hudobných schopností. 

Porucha sa môže prejavovať ťažkosťami v: 

a)      receptívnej zložke: ako neschopnosť správne rozoznávať tóny a melódie (hudobná 

„hluchota”) či určovať zvukovú podobu hudobných nástrojov, 

b)      expresívnej zložke: ako nesprávne hlasové vyjadrovanie tónov, melódií a piesní 

(„falošné spievanie”) 

c)      motorickej zložke: patria sem ťažkosti vokálne alebo inštrumentálne.  Pri vokálnych 

ťažkostiach je narušená schopnosť spievať, pri inštrumentálnych neschopnosť naučiť sa hrať 

na hudobnom nástroji (neobratnosť pri prstoklade, pri hraní so sláčikom). 

Ďalej rozoznávame lexickú a grafickú dysmúziu, t.j. poruchu v čítaní, resp. písaní hudobného 

notového záznamu.Dysmúzia nie je, keď dieťa používa tzv. spevavú reč. Vtedy sa jedná o 

poruchu intonácie a rytmu reči pri hovorení a prednese veršovaných útvarov – dysprozódiu.   

V diagnostike sa využíva Test hudobných schopností. Dieťa v ňom rozlišuje výšku tónov, 

analyzuje akordy a skúša sa jeho pamäť na tóny a rytmus. Tento test umožňuje sledovať vývin 

hudobných schopností a môže byť prostriedkom na výber detí do základných umeleckých 

škôl. 
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Nápravou dysmúzie sa psychológovia ani špeciálni pedagógovia moc nezaoberajú. Je to 

spoločensky nezávažná porucha učenia, ktorá aj bez nápravy umožňuje dieťaťu (dospelému) 

mať radosť z hudby a viesť plnohodnotný a úspešný život.  

 

Dyspinxia je porucha kresbových schopností, deformácia formálnych znakov kresby, 

narušenie proporcionality atď. (Hartl – Hartlová, 2004). Dyspinxia je špecifická porucha 

kreslenia. Poznanie a posúdenie úrovne kreslenia pomáha predvídať najmä dysgrafiu. 

Vyznačuje sa neobratným držaním a narábaním s ceruzkou alebo štetcom. Dieťa ťažko 

usmerňuje pohyb ruky pri kreslení čiar, zmene smeru čiary, pri kreslení podľa kontúr. Čiary 

často preťahuje, nedodržiava vyfarbovanú plochu. Ťahy pri kreslení sú kŕčovité, neisté. 

Závažnejším problémom pri dyspinxii je neschopnosť zobraziť určitý objekt – dom, strom, 

postavu, alebo napodobniť nejaké kompozície. Kresebný prejav je na veľmi nízkej úrovni, 

niekedy až bizarný a prezrádza narušenie názorovej orientácie dieťaťa. Porucha môže mať 

pôvod v postihnutí vizuálnej a/alebo motorickej oblasti.  

Náprava dyspinxie spočíva v rozvíjaní v jemnej motoriky a zrakového vnímania.  

 

V klinickom obraze VPU sa okrem špecifických ťažkostí v osvojovaní si čítania, písania, 

pravopisu a matematických schopností vyskytujú aj ďalšie poruchy a dysfunkcie: 

- deficity v poznávacích, v jazykových schopnostiach, 

- deficity v exekutívnych funkciách: v pozornosti, plánovaní a monitorovaní vlastnej   

           aktivity, ťažkosti s orientáciou v čase a priestore, 

- percepčno-motorické deficity, deficity v jemnej motorike a koordinácii, 

- hyperaktivita, impulzivita (Mikulajová In:Kerekrétiová a kol., 2009). 

 

 

1.2   Dieťa s VPU v predprimárnom vzdelávaní  

Pod predprimárnym vzdelávaním rozumieme vzdelávanie dieťaťa predškolského veku. V 

súčasnosti sa deti v tomto veku čiže od 2-3 rokov do 5-6 rokov vzdelávajú v MŠ, podľa 

ISCED 0, výchovnovzdelávací program pre deti predškolského veku.  

Vývinové poruchy učenia sa objavujú v rôznych štádiových obdobiach vývoja dieťaťa. 

Najčastejšie sa prejavia až v mladšom školskom veku, ale znalý pedagóg, odborník môže 

zachytiť symptómy už v predškolskom období.  Pri zistení možnej predikcie týchto porúch je 

výhodné pôsobiť preventívne, kedy umožníme dieťaťu predísť vzplanutiu poruchy, alebo ju 

aspoň minimalizovať. 

Pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ), sa postupuje 

podľa Vzdelávacích programov pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím, deti a žiakov so 
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sluchovým postihnutím, deti a žiakov so zrakovým postihnutím, deti a žiakov s telesným 

postihnutím, deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti a žiakov s autizmom 

alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, deti a žiakov chorých a zdravotne 

oslabených, deti a žiakov hluchoslepých, žiakov s vývinovými poruchami učenia, žiakov s 

poruchami aktivity a pozornosti, deti a žiakov s viacnásobným postihnutím, žiakov s 

poruchami správania. Vzdelávacie programy pre deti a žiakov so ZZ  sú určené pre 

vzdelávanie žiakov s jednotlivými druhmi postihnutia alebo narušenia v špeciálnych školách, 

v špeciálnych triedach základných škôl a žiakov vzdelávaných v školskej integrácii 

(začlenených) v základnej alebo strednej škole. Vzdelávacie programy pre deti a žiakov so ZZ 

sú súčasťou štátneho vzdelávacieho programu.  

Deti v predškolskom veku nemajú špecifikovaný vzdelávací program pre vývinové poruchy 

učenia, ale deti v tomto veku, ktoré majú narušenú komunikačnú schopnosť sa vo väčšej 

miere vyskytujú v neskoršom veku v skupine detí s vývinovými poruchami učenia. Je veľmi 

výhodné, aby všetky deti s NKS postupovali podľa vzdelávacieho programu pre deti s NKS, 

kde sa rozvíjajú aj tie oblasti, ktoré ovplyvňujú procesy učenia.  V prevažnej miere je to 

rozvoj fonologického uvedomovania, gramatického citu, rozvíjanie vyjadrovacích schopností, 

tvorba naratív, aktivity na rozvíjanie jazykového citu a gramatickej správnosti, percepčné, 

kognitívne, motorické, senzomotorické funkcie. 

1.3 Žiak s VPU v primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní 

Pod primárnym vzdelávaním rozumieme vzdelávanie žiakov mladšieho školského veku, čiže 

žiakov navštevujúcich prvú až štvrtú triedu základnej školy.  

V tomto období býva najfrekventovanejšie diagnostikovaná vývinová porucha učenia. 

Symptómy VPU najviac manifestuje koncom prvého a začiatkom druhého roka školskej 

dochádzky.   

Vzdelávanie žiakov s VPU sa uskutočňuje v zmysle § 94 ods.1 a § 2 písmeno s) zákona č. 

245/2008 Z.z.:  

- v základnej škole pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS),  

- v špeciálnej triede pre žiakov s VPU v základnej škole,  

- v školskej integrácii, v školskom začlenení t. j. v triede alebo výchovnej skupine spolu s 

ostatnými žiakmi školy.  

Žiaci, u ktorých sa diagnostikovala VPU majú vo vzdelávaní postupovať podľa vzdelávacieho 

programu pre žiakov s VPU, ktorý umožňuje zohľadňovať zdravotné znevýhodnenie (ZZ). 

Tento Vzdelávací program je rozšírený o špecifické predmety RŠF: rozvíjanie špecifických 

funkcií a ILI: individuálna logopedická intervenia a dopodrobna analyzuje špecifickosť 

dieťaťa s VPU.  
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Pre výchovu a vzdelávanie detí a žiakov s VPU platia všetky ustanovenia uvedené v Štátnom 

vzdelávacom programe, ktoré sú doplnené špecifikami uvedenými vo vzdelávacom programe 

pre žiakov s VPU, kde sa výchovnovzdelávací program  na primárnom vzdelávaní riadi podľa 

ISCED1 

(http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/vp_pre_zz/vp_vyvinove_poruchy_ucenia/vp_vp

u_isced_1_2.pdf).  

Žiak zúčastňujúci sa nižšieho sekundárneho vzdelávania je žiak navštevujúci druhý stupeň 

základnej školy, čiže piaty až deviaty ročník. Žiaci s diagnostikovanou VPU na nižšom 

sekundárnom vzdelávaní postupujú podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s vývinovými 

poruchami učenia ISCED 2 

(http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/vp_pre_zz/vp_vyvinove_poruchy_ucenia/vp_vp

u_isced_1_2.pdf). 

Aj napriek tomu, že problematika VPU sa najčastejšie preukáže na prvom stupni základnej 

školy, sa ešte často  stretávame s tým, že k nám žiaci prvý krát prichádzajú až v piatej, či 

šiestej triede, kedy sa problémy v učení vyhrotia.  Žiak už nezvláda nával učiva, pridružujú sa 

sekundárne problémy na základe ktorých k nám prichádzajú. Sekundárna problematika sa 

týka nielen výukovej oblasti ale aj psychiky dieťaťa. Stáva sa to u detí, ktoré majú slabšie 

formy poruchy, alebo sa stretli s pedagógmi, ktorí nemali dostatočné vedomosti v tejto 

problematike, alebo deti si problémy kompenzovali pomocou svojich vysokointelektových 

schopností.  

Špecifiká osobnosti a poznávacích procesov žiaka s VPU, ktoré môžu byť prítomné, napr.:  

- ťažkosti pri niektorých myšlienkových operáciách  

- pomalé tempo zapamätávania a narušenie pamäti  

- motorická instabilita  

- nedostatky vo vývine psychomotorických zručností  

- znížená miera koncentrácie a vytrvalosti pozornosti  

- neadekvátne emocionálne reakcie  

- zvýšená unaviteľnosť  

- znížená sebadôvera  

- nerovnomerné výkony a i.  

Žiaci so ZZ, čiže aj žiaci s VPU na nižšom sekundárnom vzdelávaní začínajú mať dilemu 

s profesijnou orientáciou vzhľadom k svojim špecifikám. Je to ich  významné obdobie, kedy 

potrebujú radu odborníka, ktorý by mal poznať špecifiká každého jedného žiaka  a náležite 

mu pomôcť s profesijnou orientáciou. Žiaci s vyšším intelektom a VPU, ku ktorým sa počas 

doterajšieho vzdelávania  adekvátne pristupovalo a našli si správne stratégie učenia sa môžu 

pokračovať vo vzdelávaní na gymnáziu a počas tohto vzdelávania môžu svoje profesijnú 

orientáciu postupne špecifikovať.  

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/vp_pre_zz/vp_vyvinove_poruchy_ucenia/vp_vpu_isced_1_2.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/vp_pre_zz/vp_vyvinove_poruchy_ucenia/vp_vpu_isced_1_2.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/vp_pre_zz/vp_vyvinove_poruchy_ucenia/vp_vpu_isced_1_2.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/vp_pre_zz/vp_vyvinove_poruchy_ucenia/vp_vpu_isced_1_2.pdf
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Nesmieme zabúdať na to, že každý človek je individuálny a tak to platí aj pri žiakoch s VPU. 

Rovnaká diagnóza neznamená rovnakú symptomatiku, výkony, ktoré sú determinované aj   

vnútornými a vonkajšími podmienkami daného dieťaťa.  

Na každého žiaka sa pozerajme  ako na jedinečného s jeho špecifikami a osobitými 

potrebami. 

 

1.4 Žiak s VPU vo vyššom sekundárnom vzdelávaní 

Žiak zúčastňujúci sa vyššieho sekundárneho vzdelávania je žiak , ktorý ukončil vzdelávanie 

v základnej škole a pokračuje vo vzdelávaní na gymnáziu, alebo inej strednej škole.  

Žiakom, ktorým bola v predchádzajúcom vzdelávaní diagnostikovaná VPU pokračujú vo 

vzdelávaní  podľa spomínaných vzdelávacích programoch. Pri vzdelávaní takéhoto žiaka sa 

vychádza podľa ISCED 3 

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/vp_pre_zz/vp_vyvinove_poruchy_ucenia/vp_vpu

_isced 3.pdf  

Vo výnimočných prípadoch dochádza k prvotnej diagnostike až u adolescentov alebo až 

v dospelosti. Väčšinou to je u ľudí, ktorí si vynašli také kompenzačné pomôcky, ktoré im 

v školskom prostredí dostačovali, ale ako náhle prišli do záťažových situácií (prijímačky, 

nával učiva a pod.) sa problémy  začali vynárať a spôsobovať ťažkosti.  

Žiaci s VPU v tomto období majú podobné špecifiká ako žiaci s VPU v nižšom vzdelávaní 

avšak čím sú žiaci starší významnejšie vplýva na zvládanie poruchy ich intelektuálny 

potenciál, rodinné, sociálne prostredie žiaka, miera špeciálnopedagogickej intervencie, postoj 

pedagógov k žiakom s VPU. Správny postoj im umožní primeraný sebarozvoj, sebadôveru, 

ktorá sa významne podieľa aj pri profesijnej orientácii. Žiaci na tomto stupni vzdelávania sa 

vo väčšej miere nechcú odlišovať od rovesníkov, často dochádza k rušeniu školského 

začlenenia, čo nie je vždy v prospech žiaka. Významnú úlohu tu zohráva školský špeciálny 

pedagóg, eventuálne školský psychológ, ktorí pracuje nielen so žiakom so ZZ, ale  s celými 

kolektívmi, pedagógmi, všetkými pracovníkmi školy. Pre pravú inklúziu je najvýhodnejšie 

smerovanie celej školy  v duchu inklúzie. V zahraničí sa tieto školy  zapájajú do projektov 

napríklad Férová škola, ktorá má spĺňať určité kritéria smerujúce k inklúzii, integrácii, 

začleneniu.   

Môžeme povedať, že nie je vývojové obdobie, kde by sa tieto poruchy neprejavovali. Záleží 

na typu, stupni, či forme poruchy, na včasnej a správnej diagnostike, absolvovaní 

špeciálnopedagogickej intervencie a vhodnému prístupu v škole, doma, či dôjde k rýchlej 

a plnej kompenzácii poruchy, aby v ďalších vekových obdobiach  už porucha nebude 

negatívne ovplyvňovať školské výkony, či život.  

 

 

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/vp_pre_zz/vp_vyvinove_poruchy_ucenia/vp_vpu_isced%203.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/vp_pre_zz/vp_vyvinove_poruchy_ucenia/vp_vpu_isced%203.pdf


  

 

Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, 029 01 Námestovo, Slovenská republika 

Strana 10 z 47  

Metodické pokyny: Vývinové poruchy učenia                                          Vypracovala: Smolárová Marcela 

 

1.5 Postavenie  CŠPP k problematike VPU  

CŠPP: Centrum špeciálnopedagogického poradenstva poskytuje deťom, žiakom komplexnú 

psychologickú, špeciálnopedagogickú, logopedickú, fyzioterapeutickú starostlivosť. 

Stará sa už o prevenciu, ktorú vykonáva nasledujúcimi programami:  

- Stimulačné programy pre  predškolákov, žiakov v ZŠ (vykonávané skupinovo v 

priestoroch MŠ, alebo priamo v CŠPP skupinovo alebo individuálne)  

- Screeningové  vyšetrenie vývinových porúch učenia u  žiakov v primárnom vzdelávaní  

- Inštrumentálny program obohacovania podľa R. Feuersteina u všetkých vekových 

kategórií. 

 

Nosným cieľom CŠPP pri VPU je ich komplexná diagnostiku. V oblasti diagnostiky 

vykonáva diagnostiku:  

-     Pedagogická, psychologická  diagnostika školskej zrelosti,  

-     Individuálna špeciálnopedagogická diagnostika vývinových porúch učenia, 

-     Individuálna psychologická diagnostika. 

Neodkladným a nadväzným postupom po diagnostikovaní VPU je                                                      

intervencia, ktorá sa v CSPP uskutočňuje v takýchto podobách:  

-     Individuálne a skupinové intervencie, terapie pre deti a žiakov s VPU, rozvíjajúce        

      programy vychádzajúce z diferenciálnej diagnostiky (KUPOS,HYPO, MAXÍK, KBT,    

      EEG a fyzio BFB), 

      -    Inštrumentálny program obohacovania podľa R. Feuersteina  podľa diferenciálnej  

           diagnostiky, 

- Intervencie, reedukácie, korekcie  smerované k výchovným i edukačným prístupom   

rodičom detí s VPU, pedagógom. 

Pre prepojenie práce v CŠPP a školského prostredia je nevyhnutná                                                 

metodická a konzultačnú činnosť, ktorá je uskutočňovaná v podobe:  

- Poradenstvo pre rodičov v daných oblastiach  

- Metodické usmernenia pre pedagógov, špeciálnych pedagógov, rodičov  

- Metodické usmernenia pri školskom začlenení (individuálnej integrácii) v bežnej alebo 

špeciálnej triede MŠ, ZŠ, SŠ  

- Konzultácia s ostatnými odborníkmi v oblasti psychológie, zdravotníctva, 

špeciálnopedagogickej a sociálnej oblasti.  
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2. Metodické pokyny k VPU 

 

Túto kapitolu by som chcela venovať všeobecným metodickým pokynom ku prístupu 

k deťom, žiakom s VPU. 

Nesmieme zabúdať, že sú to všeobecné pokyny. Nemusia a ani nebudú platiť všetky pre 

každého žiak s VPU. Aj keď budete mať dvoch žiakov s rovnakou diagnózou nemusíte použiť 

rovnaké postupy. Od oslabenia vyvolávajúce poruchu (ktorá sa zistí diferenciálnou 

diagnostikou) sa odvíja metodika ku špecifickej výučbe, prístupu.  

Uvediem napríklad prípad dvoch žiakov, ktorí obaja majú rovnakú diagnózu: dyslexiu, ale u 

jedného je diagnóza determinovaná oslabením vizuopriestorovej percepcie, u druhého  

narušením komunikačných schopností. Prvý potrebuje podložku, čítacie okienko, zväčšené 

písmo, oddych po kratších úsekoch čítania. Druhý si vyžaduje ozvíjať slovnú zásobu, 

objasňovať pojmy vyskytujúce sa v texte, čím sa zníži chybovosť, dávať dôraz na 

porozumenie prečítaného, čo v prvom prípade býva väčšinou dobré. A nespomínam osobitosti 

vnútorných (osobnosť, intelektuálny potenciál, vôľové, motivačné činitele, štruktúra 

osobnosti...) a vonkajších (rodina, ekonomické, sociálne, kultúrne ...)  podmienok.      

 

2.1. MP pre pedagógov predprimárneho  vzdelávania 

 

Skúsený pedagóg už v predškolskom období môže zistiť, že sa u dieťaťa vyskytujú špecifiká, 

ktoré môžu neskoršom období spôsobovať výukové problémy. 

V predškolskom období u „rizikových“ detí je výhodné pôsobiť preventívne aj u detí, ktoré 

neprešli diagnostikou. Rôznymi stimulačnými programami (KUPOZ, HYPO, MAXÍK, FIE, 

ELKONIN.....), s ktorými ich oboznámia vyškolení pracovníci, môžu už pedagógovia na 

tomto stupni vzdelávania predísť vzplanutiu poruchy, alebo ju aspoň minimalizovať.  

U detí predškolského veku sa najčastejšie pedagógovia stretávajú s narušením 

komunikačných schopností, zručností. Rodičia majú byť pedagógom oboznámení o nutnosti 

logopedického vedenia. Okrem oslabenej komunikácie s ktorou sa často spája oslabená 

akustická percepcia sa pedagógovia stretávajú s viaznutím hrubej, jemnej motoriky, 

vizuomotoriky,  čo sa odzrkadľuje vo viaznutí sebaobslužných činnostiach a grafomotoriky.  

Práve v tomto období, keď nie je ešte dieťa vystavené školským výkonom, je výhodné začať 

s dieťaťom pracovať individuálne, samozrejme po dôkladnej diferenciálnej diagnostike, ktorá 

odhalí nevyrovnanosť vo výkone, oslabené funkcie, ktoré je nutné rozvíjať. Na základe 

diagnostiky sa rozvíjajú oslabené funkcie, ktoré majú významný vplyv na procesy učenia sa.  

Metodický pokyn pre pedagógov predprimárneho vzdelávania k deťom s VPU zhrniem: 

 všímať si aj nepatrné nezrovnalosti vo vývine detí. 

 v prípade pochybností sa spojiť s odborníkmi z Centier špeciálnopedagogického 

poradenstva alebo Centier pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie 
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 počas pobytu v MŠ u dieťaťa tieto oslabenia rozvíjať, rôznymi preventívnymi programami 

KUPOZ, HYPO, MAXÍK, FIE, ELKONIN.....) 

 v prípade stagnovania, pomalom rozvíjaní nedostatkov odporučiť rodičom návštevu 

odborníkov z CŠPP, eventuálne CPPP a P( lekár, logopéd, psychológ, špeciálny pedagóg)   

 riadiť sa odporúčaniami odborníkov. 

 

2.2. MP pre pedagógov  primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania 

 

So začiatkom práce so žiakom s VPU  v pravom slova zmysle sa stretávajú najmä učitelia 

primárneho vzdelávania. Práve v tomto období sa symptomatika VPU  najzreteľnejšie 

preukáže. Na základe týchto symptómov, ktoré spôsobujú prevažne problémy v učení, 

osvojovaní si vedomostí učiva  sa na základe žiadosti školy, alebo samotného rodiča  

uskutočnia pracovníci CŠPP alebo  CPPPaP komplexnú diagnostiku, ktorá zahŕňa oblasť 

psychologickú, špeciálnopedagogickú a v prípade potreby aj inú. 

Na základe komplexnej diagnostiky pracovníci centier špeciálnopedagogického, 

pedagogickopsychologického poradenstva zostavia plán ku konkrétnemu žiakovi, z ktorého 

vyplývajú aj určité odporúčania pre pedagógov. Ako sme spomínali, každý človek je 

jedinečnosť, osobitosť, preto každý žiak má svoj vlastný, individuálny plán, ktorý zostavuje 

tím pracovníkov.  

Pri práci so žiakmi s VPU je výhodné, priam nevyhnutné využívať služby školského 

špeciálneho pedagóga, ktorý  má významnú úlohu. Jeho pracovná náplň môže vychádzať z 

nasledujúcich činností:  bezprostredne spolupracuje s učiteľom v triede a s pedagogickými 

zamestnancami školy,  uskutočňuje priamu prácu so žiakom: rozvíja oslabené funkcie 

prostredníctvom predmetu RŠF, ILI, implementuje tento predmet aj do iných predmetov, 

uľahčuje adaptáciu žiaka na prostredie školy a pomáha prekonávať bariéry, ktoré plynú z 

narušenia,  spoluorganizuje činnosti žiaka počas vyučovania v súlade s pokynmi učiteľa, 

pomáha pri príprave učebných pomôcok, spolupracuje pri voľnočasových aktivitách 

organizovaných školou,  spoluprácuje s rodinou žiaka, v prípade potreby sa oboznamuje  sa so 

zdravotným stavom žiaka, vypracováva IVP.   

Pri práci je možné využiť i služby asistenta pedagóga, ktorý pracuje pod vedením pedagóga a 

obaja sú súčasťou pedagogického tímu. Jeho kompetencie smerujú: k priamej práci so žiakom 

na vyučovacej hodine: pomoc pri orientácii v priestore, organizácií školských akcií, ukladanie 

pomôcok, pomoc pri aplikácií naučených vedomostí do praxe, pri zvládaní denného režimu, 

pomoci pri organizácii  a dokumentácii: podieľa sa vypracovávaní, spracovávaní 

dokumentácie žiaka, pri IVP, hodnoteniu, pomoc pri príprave k vzdelávaniu: vytváranie, 

kompletizovanie, pomôcok na vyučovanie, pracovných listov, úprave písomiek a pod. Taktiež 

pri riešení organizačných vecí s triednym pedagógom, podieľa sa na spolupráci s rodinou, s 

CŠPP, CPPPaP. 
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Pri vzdelávaní žiaka s VPU je nevyhnutná úzka spolupráca školy a rodiny, vytvorenie 

atmosféry spoločnej zodpovednosti a ujasnenia cieľov i postupov vedúcich k ich dosiahnutiu.  

 

Metodický pokyn pre pedagógov primárneho vzdelávania k žiakom s VPU zhrniem v  tomto 

materiáli všeobecnými odporúčaniami, zásadami, metódami k žiakom s diagnózou VPU. 

Všeobecné odporúčania pre postup učiteľa k žiakovi s VPU vo výchovno-vzdelávacom 

procese:  

Pedagóg:  

 akceptuje žiaka s VPU a rešpektuje špecifiká jeho osobnosti (spomínané 

v predchádzajúcej kapitole)  

 rešpektuje správanie žiaka spôsobené jeho narušením (pozor na bagatelizovanie, 

zamieňanie poruchy s lajdáckosťou, nezodpovednosťou a pod.) 

 podporuje a taktne usmerňuje jeho spôsoby sebarealizácie (podporuje ho aj k činnostiam, 

ktoré mu nejdú ľahko, oceňuje aj malé kroky) 

 povzbudzuje žiaka a vytvára príležitosti pre pozitívne hodnotenie (títo žiaci zažívajú 

v škole menej úspechov, aj keď často vynakladajú viac úsilia, všímajme si to a oceňujme) 

 stimuluje rozvíjanie tých schopností, ktoré v dôsledku narušenia nie sú dostatočne 

vyvinuté (napr. pri čitateľských a ortografických schopnostiach  sa považuje, fonologické 

uvedomovanie, za jeden z najvýznamnejších prediktorov porúch čítania. Ide o schopnosť 

identifikovať zvuky, ktoré vytvárajú slová a asociovať tieto zvuky s napísanými slovami. 

Deti, ktoré ešte nevedia čítať, spravidla nemajú fonologické uvedomovanie a niektoré sú 

mimoriadne neschopné si túto schopnosť osvojiť. Majú preto ťažkosti v krátkodobej 

pamäti na verbálne informácie, zle vnímajú reč v hlučnom prostredí a zle sa vyjadrujú, 

alebo problémy v priestorovej orientácii  sa odzrkadľujú v matematike pri výpočtoch, 

rysovaní, chémii ale aj napr. v dejepise ...)  

 podporuje všetky snahy žiaka o ústnu i písomnú komunikáciu a vedie ku 

komunikatívnosti i ostatných spolužiakov  

 žiakovi dôveruje a oslovuje ho rovnakým spôsobom ako ostatných spolužiakov  

 poskytuje žiakovi podnety na hodnotiace myslenie a vedie ho k primeranému 

sebahodnoteniu  

 vedie žiaka k samostatnosti a pozitívnym prístupom zvyšuje jeho sebadôveru  

 kladie na žiaka primerané požiadavky, nezľavuje v nárokoch a neoslobodzuje ho od 

činností, ktoré môže s individuálnou pomocou učiteľa alebo spolužiakov zvládnuť  

 zachováva diskrétnosť o problémoch žiaka s VPU a nereferuje o nich pred inými žiakmi, 

či rodičmi 

 k zmierneniu prejavov a dôsledkov vyššie uvedených negatívnych vplyvov na vzdelávanie 

v triede môže zabezpečiť učiteľ žiakovi nasledujúce podmienky:  
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• umiestni žiaka v triede tak, aby mohol vnímať výklad učiteľa všetkými zmyslami,  

• do lavice posadí žiaka s takým spolužiakom, ktorý bude schopný a ochotný v prípade 

potreby pomôcť,  

• k práci so žiakom prizve školského logopéda a špeciálneho pedagóga,  

• pracovný postup vo výchovno-vzdelávacom procese konzultuje s logopédom a so 

špeciálnym pedagógom,  

• pri práci so žiakom používa vhodné pomôcky (po dohode so špeciálnym pedagógom) 

a učí ho s nimi pracovať aj samostatne,  

• riadi sa dodržiavaním  konkrétnych odborných odporúčaní vychádzajúcich zo 

školského poradenského zariadenia,  

• pre porozumenie a osvojenie preberaného učiva učiteľ:  

• používa efektívne stratégie učenia,  

• pracuje s námetom v takom rozsahu, ktorý je primeraný veku a mysleniu žiaka. V 

individuálnych prípadoch konzultuje rozsah učiva so špeciálnym pedagógom.  

• pri vyučovaní využíva skúsenosti žiaka a nadväzuje na ne,  

• nové pojmy vždy vysvetlí a objasní ich v rôznych súvislostiach,  

• využíva názorný materiál a poskytuje žiakovi možnosť manipulácie s ním,  

• nové učivo usporiada po krokoch a dodržiava postupnosť od jednoduchého k 

zložitejšiemu,  

• systematicky sa venuje žiakovi individuálne, aby žiak postupne preberal celé učivo,  

• poskytne žiakovi dostatok možností na precvičovanie a osvojenie učiva,  

• priebežne si overuje ako žiak porozumel učivu alebo úlohe,  

• pri skúšaní a overovaní vedomostí volí formu písanú, ústnu i praktickú – 

uprednostňuje tú formu, ktorú v aktuálnom čase, prípadne aj pre konkrétny druh úloh 

odporúča školské poradenské zariadenie,  

• otázky a úlohy zadáva tak, aby žiak mohol odpovedať jednoznačne,  

• pri skúšaní a hodnotení žiaka si overí či žiak porozumel zadanej úlohe,  

• ak je to potrebné umožní, aby školský logopéd a školský špeciálny pedagóg mohol 

pracovať na vyučovacej hodine individuálne so žiakom, paralelne s vyučujúcim 

učiteľom. 

 

Všeobecné zásady hodnotenia žiaka s VPU:  

o Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka s VPU učiteľ rešpektuje jeho psychický a fyzický 

zdravotný stav, druh a závažnosť poruchy, ktorá má vplyv na úroveň a výsledky práce 

žiaka v príslušnom predmete.  

o Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada 

aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy a na 

predpoklady jeho ďalšieho vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky. 
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o Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti, 

ktoré sú základom jeho pracovnej a sociálnej integrácie.  

o Pri hodnotení a klasifikácii žiaka je nevyhnutné postupovať podľa odporúčaní špeciálneho 

pedagóga a školského logopéda.  

o O spôsobe a možnostiach hodnotenia a klasifikácie triedny alebo vyučujúci učiteľ 

informuje zákonného zástupcu žiaka s VPU po konzultácii so špeciálnym pedagógom a 

školským logopédom.  

o Pri hodnotení žiaka s VPU učiteľ taktne posudzuje úroveň jeho vedomostí nielen v 

porovnaní s rovesníkmi, ale najmä v porovnaní s uplynulým obdobím vzhľadom na 

predchádzajúce výkony samotného žiaka. 

 

Tu uvedieme niektoré typy prístupov s rešpektovaním diagnózy. Nemusia platiť pre každého 

žiaka, s danou diagnózou. Žiadna technika neprinesie významné zlepšenie, ak sa nepoužíva 

dlhšiu dobu. Odložiť ju ako neúčinnú po niekoľkých pokusoch je krátkozraké. 

 

Pokyny k žiakovi s diagnostikovanou dyslexiou: 

Každý nedostatok v čítaní má svoju príčinu, preto nie je efektívne robiť nápravu iba 

trénovaním zručnosti – tento spôsob je zväčša kontraproduktívny a vedie iba k odmietaniu 

čítania, pretože čítanie je pre takéto dieťa ťažká  a namáhavá činnosť. Čitateľské zručnosti je 

potrebné budovať na viacerých úrovniach, nie len nútením k prečítaniu jedného článku 10x 

kým ho nevie naspamäť (to trénujeme pamäť dieťaťa, nie úroveň jeho čitateľských zručností) 

Pedagóg žiaka s diagnózou dyslexie:  

  Nevyvolávať žiaka k dlhému hlasnému čítaniu pred triedou  

  Nedávať čítať žiaka pred triedou náročný text, ťažké slová  

  Za domácu úlohu klásť len primeranú časť textu, vhodné čítať článok po častiach alebo  

využívať  striedavé čítanie: časť dieťa, časť rodič  

  tolerovať pomalé tempo pri čítaní  

  Využívať korekčné pomôcky (dyslektické okienko, záložku, apod.)  

  Viesť k správnej technike čítania, odbúravať tzv. „dvojité“ čítania, tolerovať slabikovanie 

(i vo vyšších ročníkoch – u slov dlhých, obtiažnych a cudzích)  

  Cvičiť rýchlu orientáciu v textu (postreh) pomocou hier a súťaží  

  Pred vlastným čítaním vybrať z textu zložité slová a precvičiť ich čítanie  

  U starších detí je vhodné nechať dieťa prečítať úsek potichu pre seba (podtrhneme slová, 

ktoré sú pre nich problematické a nacvičiť ich  predom)  

  Viesť žiaka k tomu, aby si chybu samé našlo a opravilo (čítanie na pozor: dieťa číta, ak 

urobí chybu, dospelý povie pozor alebo písmeno apod., nepoužívať slová negatívne: zasa 

chyba, zle)  
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 Vyberať vhodný  text (väčšie písmenká), kontúry písmen, ilustrácie jednoduchšie, menej 

textu na stránke, veľa členených odstavcov 

 Napr. v matematike skontrolovať pochopenie úloh – slovné úlohy, nehodnotiť chyby 

vzniknuté z nedokonalého prečítania textu  

 V cudzom jazyku má dieťa problémy s čítaním textu a s učením sa jazyka touto cestou 

(napr. čítanie slovíčok), vhodné je podávať čo najviac názoru a čo najviac konkretizovať, 

vhodné jazyk často a opakovane poslúchať,  využívať riekanky, básničky, pesničky, 

hádanky . Preferovať ústne skúšanie,  preferovať sluchovú cestu , ústne ovládanie slovnej 

zásoby a základných fráz. 

  V ostatných predmetoch rešpektovať problémy so spracovávaním a pochopením čítaného 

textu. 

Pokyny k žiakovi s diagnostikovanou dysortografiou: 

Je nutné si uvedomiť, že dieťa gramatické pravidlá ústne ovláda, ale v písanom prejave má 

problém ich uplatniť. Dieťa má najväčší problém v písaní diktátov (opis a prepis zvláda 

lepšie, chybuje ale taktiež). Pri správnom vedení a poskytnutí dostatočného času môžu byť aj 

takéto deti úspešné. Často majú tieto deti oslabený jazykový cit, ktorý sa ťažko rozvíja. Toto 

oslabenie sa najzreteľnejšie prejavuje najmä v jazykoch.  

Pedagóg u žiaka s diagnózou dysortografie:  

• U ťažších foriem dysortografie by sa diktát nemal písať vôbec  

• Pri písaní diktát využívať iné formy: - doplňovačka na papier, fóliu alebo diktát napísaný 

zozadu na tabuli, dieťa doplňuje – vhodné spojiť s kontrolou celej triedy  

• Možnosť vynechať jednu vety, čiže písať každú druhú (má čas na dokončenie a kontrolu)  

• Písať len polovicu diktátu (ostatní píšu ďalej, žiak si kontroluje)  

• V diktáte hodnotiť len to čo stačilo dieťa napísať  

• Pri diktáte nechať k dispozícii gramatické tabuľky, v nižších ročníkoch nápovednú 

abecedu  

• Niektorým deťom je vhodné dovoliť diktát predom precvičiť (napr. ako DÚ) alebo pred 

písaním diktátu precvičiť kľúčové slová  

• Pri spoločnej ústnej kontrole dať dieťaťu priestor na overenie jeho pravopisných znalostí a 

pravidiel  

• Pri vyšších ročníkoch brať ohľad na problémy  so sluchovou diferenciáciou slabík di-ti-ni, 

dy-ty-ny , spodobovanie  

• Umožniť dieťaťu tiché - polohlasné predriekanie – autodiktát  

• Pri slohových cvičeniach hodnotiť najmä obsahovú rovinu, čo ale pre niektoré deti môže 

byť taktiež problematické  

• Odpisy a prepisy dávať len krátke 
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• Nenútiť dieťa, aby za každú cenu napísalo všetko  

• Nechať dostatok času na kontrolu  

• Dovoliť používať korekčné pomôcky – tabuľky, abecedy, dyslektické, dysortografické 

tabuľky, bzučiak, tvrdé a mäkké kocky, pravopisné prehľady a pod.  

• V cudzích jazykoch chybujú v písomnom prejave (problémové sú slová, ktoré sa inak 

vyslovujú a inak píšu)  

 V ostatných predmetoch je lepšie  preferovať ústne skúšanie, ak je to potrebné pomôcť 

žiakovi vo vyjadrovaní, využívať nápomocné otázky. Pri písomnom hodnotení dávať 

možnosť krátkej odpovede. Nehodnotiť chyby v písomnom prejave, ale len obsahovú 

správnosť odpovede 

 V ostaných predmetoch nenechávať písať dlhé zápisy 

• V matematike môžu mať problémy v diktáte čísel  

 Nevhodné sú päťminútovky   

 

Pokyny k žiakovi s diagnostikovanou dyspraxiou, ktorá je často spojená s dysgrafiou, alebo 

opačne manifestuje dysgrafia v sprievode miernych príznakov dyspraxie: 

Dieťa s poruchou motoriky potrebuje pochopenie a individuálny, citlivý  prístup od svojho 

pedagóga, ktorý mu umožní naplno využiť svoje schopnosti. Úlohy, ktoré sú pre ostatných 

jednoduché, môžu pre takého žiaka predstavovať problém, preto  pedagóg nedovolí, aby sa 

dieťa nestalo terčom posmechu iných detí.  

Pedagóg u žiaka s diagnózou dyspraxie, dysgrafie: 

• Pri ťažkej forme poskytnúť žiakovi možnosť písania na PC 

• Nenechávať prepisovať úlohy, zošity pre ich neúpravu, nečitateľnosť (obyčajne sa snaží 

ako najlepšie vie) 

• Poskytnúť mu viac času na splnenie úlohy a netrestať ho ak prácu nestihne dokončiť včas 

• Dať žiaka sedieť dopredu, aby s malo správny očný kontakt a videlo dobre na tabuľu  

• Dbať na to, aby lavica aj stolička dieťaťa mali správnu výšku –nohy má mať na podlahe a 

dosku lavice vo výške pásu 

• Dbať na správne sedenie a správny úchop písadla 

• Pokyny zadáva postupne a zreteľne. Ak je to nutné, požiadajte dieťa, aby ich zopakovalo 

• Možno bude dobré rozlíšiť rozvrh hodín podľa farebných a obrázkových symbolov 

• Na prichytenie papiera, s ktorým dieťa pracuje, použite podložku so svorkou, aby sa 

mu papier nekĺzal 

• Osvedčili sa aj ceruzky s trojhranným násadcom na držanie, ceruzky s hrubším obalom a 

trojhranné farbičky 

• Umožnite dieťaťu výber pera na písanie, v obchodoch je široká ponuka vrátane pier pre 

dysgrafikov 

• Tolerovať nekvalitné  písmo, nedokonalosť tvarov a smer písmen  
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• Využívať pomocné linajky, podložku na sklon písma  

• Zaradzovať podľa potreby uvoľňovacie cviky (pred i behom písania) aj na druhom 2. 

stupni ZŠ  

• Oceniť snahu, chváliť,  nechávať dostatok času na písanie i kontrolu  

• Nenútiť dopisovať všetko, písať len to najdôležitejšie, v prípade potreby zabezpečiť 

poznámky od spolužiakov  

• Nenechávať zbytočne dlho prepisovať – písmo sa zhorší, dieťa je unavené , odpis a prepis 

taktiež minimalizovať 

• Nenútiť písať cvičenia „nanečisto“  

• Brať do úvahy sekundárne prejavy – únavu    

• V ostatných predmetoch preferovať ústne skúšanie, pri písomnom prejave  dávať možnosť  

krátkej odpovede, lepšie sú testy, doplňovačky  

• Nehodnotiť chyby v písomnom prejave, ale len obsahovú správnosť  

• V matematike dávať pozor na zámeny číslic tvarovo podobných (6-9, 3-8, 2-7), pozor na 

posun číslic pri písomnom sčítavaní a odčítavaní  

• V geometrii s toleranciou hodnotiť nižšiu kvalitu rysovania  

• Pokiaľ má dieťa problémy s používaním pravítka, dajte mu na oba konce priľnavý 

materiál – hmotu ako napr. „stick gum“, aby sa mu pri rysovaní neposúvalo. Šikovné 

sú tiež pravítka s držiakom 

• Taktiež podobné problémy sa môžu vyskytnúť  pri Vv, Pv, Tv, preto aj tu tolerovať 

nedostatky  

• Starostlivo vyberajte aj nožničky. Pokiaľ je ľavák, zaobstarajte mu nožničky pre ľavákov. 

Na začiatok sú vhodné nožničky s pružinou, začínajte s nimi. Najprv strihajte malé 

papiere, lepšie sa s nimi manipuluje, potom prejdite na väčšie formáty 

• Dieťa môže mať problém pri šnurovaní, zapínaní gombíkov, koordinačných činnostiach, 

uvedomiť si to a taktne pomáhať. 

 

Pokyny k žiakovi s diagnostikovanou dyskalkúliou: 

Je nutné si uvedomiť, že dieťa  s dyskalkúliou nemá problémy v matematike preto, že má 

znížené intelektové schopnosti, ale ono má špecifické nedostatky ovplyvňujúce úroveň 

matematických schopností.  Dieťa má najväčší problém v matematike, ale taktiež  podľa typu 

dyskalkúlie aj v zemepise, dejepise, chémii, či fyzike. Pri správnom vedení a poskytnutí 

špeciálnopedagogickej starostlivosti môžu byť aj takéto deti úspešné.  

Pedagóg u žiaka s diagnózou dyskalkúlie:  

 Učiteľ sa má usilovať žiaka s poruchou akceptovať, má postupovať podľa odporúčania 

špeciálneho pedagóga, ktoré impelmentuje v IVP, často sa musí robiť úprava učebných 
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osnov a plánov v predmete matematika, kde sa vypracuje presný systém nadobúdania 

poznatkov, precvičovania a opakovania učiva 

 Dieťa si vyžaduje dôkladne, individuálne vysvetliť podstatu učiva, dopriať žiakovi 

dostatok času na splnenie úloh, pod časovým tlakom je v napätí a v strese 

 Zadanie príkladu by malo byť širšie, rozpísanejšie a malo by v ňom byť presne 

vysvetlené, čo sa od žiaka očakáva 

 Pokiaľ sa dá, mal by byť učiteľ pri písomkách v blízkosti žiaka, zmierni tým pocit 

osamotenia, neistoty a zmätku u dieťaťa 

 Tolerovať nepresnosti v geometrii – pri problémoch v priestorovej orientácii, má dieťa 

tiež problémy v zemepise, dejepise pri orientácii na mape  

 Na písomkách im umožniť používať papier na poznámky 

 Využívať špeciálne metódy (predtlačenú číselnú os, neskôr kalkulačku, počítač, počítadlo, 

tabuľky v farebným prevedením, kocky, prehľad premeny jednotiek a iné názorné, 

symbolické  pomôcky), ktoré zjednodušia vzdelávanie žiaka 

 Pracovať s názorom, hmatom  a inými zmyslami, využívať hry  a pod. 

 Vytvoriť jednoduchý systém riešenia určitých druhov úloh, ktorý možno často aplikovať  

 Hodnotiť žiaka čo možno najpozitívnejšie, oceniť každú snahu, nezaťažovať ho nečakaný- 

      mi úlohami, pričom sa mu môže učenie znechutiť a získa voči nemu odpor, vhodnejšie je   

      hodnotenie ústne, slovné, hodnotiť nielen konečný výsledok, ale i jednotlivé kroky 

 

2.3 MP pre pedagógov  vyššieho sekundárneho vzdelávania 

 

Platia tie isté pokyny ako pri primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní ale s prihliadaním 

na fyzický vek, ktorý so sebou prináša i psychické špecifiká. 

Musíme si uvedomiť, že žiaci, študenti  sú v tomto vývinovom období ešte viac citliví na 

svoje nedostatky, často ich odmietajú, nechcú o nich hovoriť, čo musíme rešpektovať a ešte 

tolerantnejšie sa k tomu stavať. 

Žiaci s VPU na tomto stupni vzdelávania si nesmierne vážia taktný, tolerujúci prístup 

pedagógov, ktorý uprednostňujú pred špecifickými pomôckami, metódami.  

V priebehu nižšieho ale aj vyššieho sekundárneho vzdelávania je potrebné pomôcť žiakovi s 

VPU pri jeho profesionálnej orientácii a tým prispieť k jeho úspešnému sociálnemu 

začleneniu.  

Žiaci s VPU môžu bez problémov zvládať požiadavky gymnázií, stredných škôl s maturitou 

a následne pokračovať vo vzdelávaní na vysokej škole. 
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 2.4  Metodické pokyny pre rodičov detí s VPU 

 

Úloha rodiča pri prekonávaní vývinových porúch učenia u svojich detí je významná, priam 

najvýznamnejšia. Rodičia, ktorí chápu problematiku vývinových porúch učenia sú pre tieto 

deti veľkou oporou. Práve rodičia, pod vedením odborníkov, im pomáhajú rozvíjať oslabenia, 

ktoré im zhoršujú procesy učenia sa, naučia ich správne stratégie prijímania poznatkov, 

riešenia konfliktov a pod. Deti tak môžu využiť svoj potenciál, budovať zdravé sebavedomie 

a viesť plnohodnotný život. 

Pre správne a rýchle eliminovanie problémov je najdôležitejšia komplexná diferenciálna 

diagnostika, ktorú vykoná odborník a následne rodiča informuje o dostupných terapiách, 

reedukáciách, korekciách, intervenciách. Rodič podľa svojich podmienok má možnosť si 

vybrať. Veľmi výhodné je ak je takéto dieťa v škole začlenené a vedené školským špeciálnym 

pedagógom a doma rodič vykonáva s dieťaťom popri príprave do školy aj rozvíjajúce 

cvičenia pod odborným vedením špeciálneho pedagóga alebo psychológa.  

Tak ako som uviedla v predchádzajúcich kapitolách problematika vývinových porúch učenia 

je rozsiahla a každé dieťa je iné. Preto dané pokyny sú všeobecné, nemusia mu všetky 

vyhovovať.   

Navrhované hry, cvičenia, postupy sa môžu použiť aj ako prevencia, alebo pri malých 

problémoch v učení bez určení diagnózy VPU. Pravdaže, ak problémy nie sú jednorazové 

alebo pedagóg odporučí navštíviť špeciálnopedagogické zariadenie, neváhajte a  vyhľadajte 

odborníka, ktorý Vám vývinovú poruchu vyvráti alebo potvrdí. Čím skôr sa zistí porucha tým 

lepšie pre dieťa.  

Je dôležité usilovať sa o to, aby dieťa napriek poruche získalo kladný postoj k učeniu 

a v pozitívnom duchu majú byť vedené aj nasledujúce cvičenia. 

 

Ako môžem ja , rodič, pomôcť svojmu dieťaťu, ak má  dyslexiu, dysotografiu? 

Rozvíjajme fonologické uvedomovanie, ktoré sa považuje za jeden z najvýznamnejších 

prediktorov porúch čítania. Ide o schopnosť identifikovať zvuky, ktoré vytvárajú slová a 

asociovať tieto zvuky s napísanými slovami. Majú preto ťažkosti v krátkodobej pamäti na 

verbálne informácie, zle vnímajú reč v hlučnom prostredí a zle sa vyjadrujú.  

Rozvíjajme gramatický cit, pod ktorým rozumieme schopnosť „zvládnuť pravidlá hovorenej 

reči bez ich teoretického osvojenia tak, aby dieťa hovorilo gramaticky správne“. Význam 

gramatického citu pri čítaní spočíva v nutnosti predvídať slová, ktoré budú nasledovať v texte, 

k čomu je nevyhnutné poznať gramatické pravidlá jazyka. Preto je dôležité, aby deti boli 

povzbudzované k tomu, aby porozumeli textu, ktorý čítajú. S týmto súvisí rozvíjanie 

vyjadrovacie schopností, tvorba naratív, slovnej zásoby, aktivity na rozvíjanie jazykového 

citu. 

Rozvíjajme poznatky o svete, doterajšie a nové vedomosti prepájať. Čím hlbšie sú vedomosti 

o téme, ktorú číta, tým lepšie bude jeho porozumenie textu. 

Rozvíjajme záujem a motiváciu k čítaniu.  
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Tréning čítania je vždy účinnejší vtedy, ak je realizovaný zaujímavými  nenásilnými 

metódami, ktoré dieťa robí rado 

• Pripravme sa na to, že nácvik musí trvať pri pravidelnej práci aspoň 3-4 mesiace. Potom 

sa však pravidelne dostavuje výrazný úspech. 

• Vyberajme text zodpovedajúci záujmom a čitateľským schopnostiam dieťaťa, iba tak sa 

dá vzbudiť jeho záujem o čítanie. 

• Čítame s dieťaťom radšej kratšie a častejšie, ako raz alebo iba občas a v dlhom časovom 

úseku. Zachovávame zásadu „radšej menej ale častejšie“, nácvik rozdelíme na kratšie 

cvičenia. 

• Snažíme sa motivovať dieťa k čítaniu aj tým, že mu ideme príkladom, prebudovávame 

negatívny postoj dieťaťa k čítaniu aj spoločným čítaním. 

• Nekarháme za nedostatky, ale chválime aj za malé úspechy, posilňujeme jeho 

sebavedomie, povzbudzujeme ho. 

• Pred dieťa kladieme reálne ciele, úlohy, ktoré je schopné splniť a zažiť pri tom úspech, 

rešpektujeme jeho tempo, nevyžadujeme kvantitu na úkor kvality, nepracujeme v 

časovom strese. 

• Nestrácame optimizmus, nevzdávame sa ak nechceme, aby sa vzdalo dieťa, 

nevyslovujeme nahlas pochybnosti o tom, či sa vôbec niekedy naučí dobre čítať. 

U počiatočných čitateľov: 

• vyberáme knižky s veľkými písmenami, ľahkými a kratšími slovami, výhodný je text s 

často sa opakujúcimi slovami, s menej známymi slovami musíme dieťaťu spočiatku 

pomôcť, 

• pri dlhších textoch sa môžeme s dieťaťom v čítaní striedať,  

• nebránime dieťaťu čítať si potichu, ak to samo chce, takéto čítanie však nesmieme 

zameniť za vlastný nácvik, pretože deti s dyslexiou ak čítajú potichu často nečítajú presne, 

domýšľajú si obsah textu a mnohé časti iba zbežne preletia,  

• vlastný nácvik musí byť vždy spojený s hlasným čítaním 

U zbehlejších čitateľov: 

•  sledujeme aj to, ako rozumejú prečítanému textu,  

•  kladieme rôzne otázky, najprv na samotný dej, neskôr aj na detaily napr. z rozhovorov v 

texte alebo na popisy krajiny, prostredia, oblečenia postáv a pod.,  

•  podporujeme rozvoj väčšej predstavivosti, ktorá bude dieťa motivovať k ďalšiemu čítaniu 

Tu uvádzame podporné hry, cvičenia, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť nácvik čítania 

a následne i písania: Úlohy, hry s manipuláciou s jednotlivými časťami slova:  

• povedz čo počuješ na začiatku, na konci v strede slova,  

• koľko hlások v slove počuješ, spoj hlásky a vytvor slovo,  

• urči slová, ktoré začínajú na rovnakú hlásku,  

• čo vznikne, aké slovo, keď a odoberieme prvú, poslednú 

• urči počet slov vo vete 

• úlohy, hry s manipuláciou s jednotlivými časťami slov, kontextom vety 
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• urči poradie slov vo vete, aký má mať správny tvar slovo,  

• hovoríme ako maďari, čo to znamená,  

• doplň slovo do vety s správnom tvare  

• opíš obrázok: Čo je to?  Kde je to?  Aké je to ? 

• tvorenie vety podľa obrázkov. Čo robí?  -  slovesá. 

• hranie sa nedokončených viet, hádanky, reprodukciu rozprávok 

• tvorenie viet s protikladmi 

• zoraďovanie obrázkov podľa sledu udalostí 

• doplňovanie príbehu 

• dramatizácia príbehov, rozprávok  

• vymýšľanie príbehu, rozprávok 

• maľované čítanie    -  vytváranie príbehu, vkladanie obrázkov 

• popletené obrázky  -  čo je popletené ? 

• doplňovanie chýbajúcich slov 

• tvorenie viet zo slov v základnom tvare 

• hádanie slova podľa prvej slabiky 

• označovanie protikladov 

• rozlišovanie vecí podľa určeného znaku 

• popis pozície predmetu (precvičenie predložiek) 

Pri ťažkostiach so zapamätaním si tvarov písmen alebo ich zamieňaním: 

• modelovanie písmen z plastelíny a zároveň hlasné pomenovanie písmena 

• niekoľkonásobné obťahovanie písmen rôznymi pastelkami 

• písanie písmen prstom do piesku nasypaného vo vrchnáku krabice od topánok (alebo do 

múky, cukru...) 

• vyfarbovanie alebo zakrúžkovanie iba niektorých písmen v texte 

• nalepenie pomocných kartičiek pre rozlíšenie b-d 

• asociačná metóda: pri identifikácii písmena „b“ v texte sa vždy chytíme za brucho, pri 

identifikácii písmena „d“ v texte si vždy položíme ruku na chrbát - spojíme to s 

vysvetlením, že „b“ je ako bruško a „d“ je ako domček na chrbáte slimáka 

• trénujeme zrakovú orientáciu v texte, hry s textom, 

• spočítanie riadkov v texte, slov vo vete, slov v jednom riadku, písmen v celom riadku a 

pod. 

• vyhľadanie riadku s najväčším/najmenším počtom slov 

• vyhľadanie najdlhšieho/najkratšieho slova v texte podčiarknutie alebo zafarbenie slov, 

ktoré sa končia/začínajú na nejaké určené spoločné písmeno 

• prečítanie všetkých slov z textu, začínajúcich sa na určité písmeno 

• čítanie slov podľa inštrukcií – napr. prečítaj druhé slovo v treťom riadku, predposledné 

slovo v poslednom riadku a pod. 

• čítanie iba každého druhého (tretieho, štvrtého...) slova vo vetách v článku 
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• podčiarknutie slov, ktoré v sebe obsahujú nejaké určené písmeno, alebo aj skupinu písmen 

(napr. kde je vedľa seba „ma“, „do“, „ľa“ ...), môžete vybrať také písmeno, alebo skupinu, 

ktorej čítanie a identifikácia robí dieťaťu ťažkosti 

• kúpte plastové písmenká a nechajte dieťa z nich skladať text podľa predlohy a potom ho 

nechajte text nahlas prečítať alebo ho prečítajte spolu lúštite detské slovné osemsmerovky 

Pri ťažkostiach s porozumením prečítaného: 

• dieťa prečíta iba jednu vetu a potom nakreslí, o čom veta bola, čo čítalo 

• čítanie známeho textu, v ktorom sú vynechané, prelepené niektoré slová a dieťa ich 

dopĺňa podľa významu vety 

• nastrihajte čítaný text ako „puzzle“ a nechajte ho dieťaťu poskladať, dieťa môže hádať, o 

akú rozprávku ide 

• okopírujte text a kópiu rozstrihajte na jednotlivé slová a dlhšie slovné spojenia, dieťa 

potom môže text podľa predlohy poskladať a lepiť na farebný papier – nemusí ho ani 

nahlas čítať, počas hry prebieha nevyhnutne tiché čítanie 

• trénujeme plynulosť čítania, viazanie slabík napríklad čítajte text tak, že ho budete spievať 

na nejakú melódiu dobre známej pesničky. 

Pri dyslexii vám špeciálny pedagóg po dôkladnej diagnostike môže odporučiť rôzne formy 

nápravy, s ktorými vás oboznámi. Tu uvediem základný opis  najčastejšie používaných 

korekcií dyslexie. 

Čítanie s okienkom 

• veľkosť okienka musí zodpovedať veľkosti písma, nad písmenami a pod písmenami 

ostane asi milimetrový okraj 

• okienko môže byť z nepriesvitného ale aj z priesvitného materiálu (napr. farebná fólia), 

niektoré deti sú pri nepriesvitnom materiály nervózne z toho, že nevidia, aké dlhé je slovo, 

výber materiálu preto vždy súvisí s individuálnymi potrebami dieťaťa 

• okienko najmä spočiatku nedávame do ruky dieťaťu, pohybuje s ním ten, kto s dieťaťom 

pracuje 

• rýchlosť pohybu okienka prispôsobíme čitateľským možnostiam dieťaťa 

• vedieme ho k tomu, aby čítalo pomaly, ale plynulo (rýchlosť sa dostaví postupne, najprv 

sa musí sústrediť na dekódovanie textu) 

• nevyžadujeme čítanie s prednesom, ani klesnutie hlasu pri bodke a pod., sústreďujeme sa 

skôr na to, aby čítanie bolo pokojné až monotónne (prednes sa postupne dostaví) 

• nepripúšťame tzv. dvojité čítanie – dieťa si nesmie jednotlivé hlásky hovoriť najprv v 

duchu a až potom nahlas spojovať !!! Učíme ho, aby si spoluhlásku naťahovalo (niekedy 

až spievalo) a pridávalo k nej samohlásku, aby tak kľudne, pomaly a plynulo slabikovalo 

• pri prechode na plynulé slabikovanie dbáme na to, aby slabiky „nevyrážalo“ a tak slová 

nesekalo, ale aby čítalo radšej pomaly, ale plynulo a pokojne až monotónne 

• okienko posúvame (slabiku zakryjeme) tesne pred tým, ako dieťa čítanú slabiku vysloví, 

je to preto, aby sa zrakom opakovane nevracalo viac krát k tej istej slabike alebo 

písmenám – dieťaťu je potrebné toto naše počínanie vysvetliť, aby sa nedomnievalo, že 
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chceme od neho, aby čítalo rýchlejšie, je potrebné mu zdôrazňovať, že pri čítaní s 

okienkom sa musí čítať pomaly, pokojne a pokiaľ možno plynulo 

• umožníme dieťaťu, aby si počas čítania oddýchlo - necháme ho čítať vždy najviac 3-5 

riadkov, potom 1-2 riadky prečítame my takým istým tempom, ako čítalo dieťa a dieťa sa 

k nám môže pridať, alebo iba zrakom sleduje text, potom opäť číta samo príslušný počet 

riadkov – takto sa stále s dieťaťom striedame 

• pre denný nácvik čítania s okienkom by mala byť 10 minút, pretože tento spôsob nácviku 

čítania je veľmi Intenzívny 

• u detí s výraznými dyslektickými ťažkosťami vyžadujeme iba 5-minútový nácvik, ktorý 

môžeme opakovať dvakrát denne 

Metóda dublovaného čítania: 

• rodič číta spoločne s dieťaťom 

• rýchlosť čítania musí byť prispôsobená možnostiam dieťaťa 

• rodič robí kontrolné chyby, ktoré pomáhajú dieťaťu aktívne sledovať čítaný text 

• kontrolné chyby robíme napr. zamenením slova za slovo podobné, vynechaním slova, 

zdrobnelinou alebo naopak zrušením zdrobneliny a pod. 

• nie je vhodné vymýšľať humorné chyby, preto že tie narušujú koncentráciu pozornosti 

dieťaťa 

• čítame intenzívne nie dlhšie ako 2-3 minúty, pokračujeme po krátkej prestávke 2-3 krát 

denne 

• prestávky môžeme využiť na tréning príslušných kognitívnych funkcií (podľa odporúčaní 

špeciálneho pedagóga na základe výsledkov vyšetrení) 

• touto metódou čítame 3-4 mesiace každý deň, aj počas víkendov 

• pri vynechaní čítania sa nedoporučuje nahráda  za - nie dlhším časom cvičenia 

• dobré je používať podložku pod riadok 

Fernaldovej metóda: 

• dieťaťu určíme časť primeraného textu – asi 10 riadkov 

• text nemá čítať ani nahlas, ani potichu, ale iba ho prebehnúť zrakom, tento krát sa 

zakazuje čítať 

• spočiatku je to pre dieťa ťažká úloha, pretože je neobvyklá, dieťa je neisté, ale rýchlo sa to 

naučí 

• zároveň so sledovaním riadkov si ceruzkou podčiarkuje slová, o ktorých si myslí, že by 

mohli byť pre neho ťažké a pri čítaní by mu robili problémy - individuálne si takto určí 

ťažké slová 

• keď týmto spôsobom prebehne zrakom celý text, urobí úlohu znovu a zasa si podčiarkuje 

náročné slová – môžu to byť aj tie isté slová, ktoré podčiarklo pri prvom pokuse, ale aj 

ďalšie slová 

• o skončení si prečíta iba podčiarknuté slová 

• až po týchto úkonoch číta určenú časť textu 
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• z letmého čítania už text pozná, nemusí sa obávať ťažkých slov, pretože sa už s nimi 

zoznámilo a preto číta s väčšou sebadôverou a istotou, číta zväčša rýchlejšie a plynulejšie 

ako obvyklým spôsobom a preto je pokojnejšie a nemá z čítania taký strach, ako bežne 

• ak takto s dieťaťom čítame 2-3 mesiace denne, zväčša dochádza k veľkému zlepšeniu 

plynulosti a rýchlosti čítania 

• staršie deti, ktoré sú dobre motivované k nácviku, môžu pracovať aj samostatne, bez 

pomoci dospelého 

Metóda globálneho čítania: 

• dieťaťu najprv predložíme bežný veku primeraný text, ktorý si môže aj niekoľkokrát 

prečítať, nesmie sa ho však naučiť naspamäť. Ukážka: „Na medzi kvitli slzičky a voňala 

materina dúška.“ 

• keď si dieťa úryvok prečíta, predložíme mu ho v upravenej podobe – úprava je urobená 

tak, že v slovách chýbajú (sú vynechané) jednotlivé písmená alebo zhluky písmen. 

Ukážka: „ Na m_i kvi_li slz_ky a vo_ala ma_rina d_ška.“ 

• ako náhle je dieťa schopné prečítať text, v ktorom sú vynechané jednotlivé písmená, 

predložíme mu konečnú variantu, v ktorej sú vynechané celé slová. Ukážka: „ Na ______ 

kvitli _____ a voňala ______ dúška.“ 

• metóda je účinná iba ak ju používame najmenej 2 mesiace, systematicky, najlepšie každý 

deň  

• na každý deň pripravíme jeden alebo aj viac odstavčekov z textu – podľa veku a 

schopností dieťaťa, ale aj podľa  jeho záujmov 

 

Ako môžem ja , rodič, pomôcť svojmu dieťaťu, ak má  dysotografiu? 

Predchádzajúce cvičenia napomáhajú taktiež k eliminovaniu prejavov dysortografie, tu ešte 

uvádzam kroky špecifikovane k písaniu: 

• Pracovné tempo týchto detí je pomalé, takže často ani nestíhajú diktované vety písať. 

Klasická forma diktovania textu je pre nich nevhodná. Vhodnejšia forma pre zisťovanie 

vedomostí je ústna, pričom sa volí téma, ktorá je dieťaťu blízka. Ďalej to môžu byť rôzne 

doplňovačky, testy, pracovné listy s fóliami alebo špeciálne počítačové programy. 

• Rodič s dieťaťom môže písať diktát klasickou formou, malo by sa však v ňom vyskytovať 

len to, čo už má dieťa predtým upevnené precvičovaním. To znamená, že text už písalo a 

pozná ho, alebo v ňom bude len doplňovať slová. 

• Rodič by mal dieťa po skončení úlohy hodnotiť čo najviac pozitívne, mal by spolu s 

dieťaťom zhodnotiť, čo už dokázalo zvládnuť, čo ešte nie a čo si treba na budúce 

precvičiť. 

Využívať hry s písmenami, slabikami, slovami, písaným textom: 

• hry na osvojenie si prebraných písmen – skladanie písmen do slabík, do slov 

• vyhľadávanie písmen, slabík, slov v texte  

• doplnenie vynechaného písmena, slabiky v slove, slova v texte  
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• ústne a písomné hľadanie slova, ktoré sa začína na posledné písmeno predchádzajúceho 

slova  

• písmenkové pexeso  

• prepisovanie tlačeného textu do písanej formy  

• odpisovanie písaného textu so zameraním aj na gramatickú správnosť textu formou hry. 

• uskutočňovať náročnejšiu prácu s textom:  

• písomné doplňovanie viet, textu  

• ústne a písomné vytvorenie vety z daných slov  

• ústne a písomné vytvorenie vety, ktorá sa začína posledným slovom predchádzajúcej vety.  

• pomenovanie osôb, zvierat, vecí písomnou formou  

• opis obsahu obrázku písomnou formou  

• hľadanie podstatných mien v texte, písomné vytvorenie zdrobnenín (pes - psík),  

• hľadanie prídavných mien v texte a písomné vytvorenie protikladov (dobrý - zlý)  

• ústna a písomná torba nových názvov napr. pre hudobné skupiny, rieku, pohorie, mesto...  

• prečítanie slohy básne a poskladanie jednotlivých rozstrihaných veršov slohy  

• písomné doplňovanie doplňovačiek, roháčikov, hrebeňoviek atď.  

• uskutočňovať samostatnú tvorivú prácu s textom, práca s počítačom, internetom: 

• samostatné napísanie krátkeho príbehu na určenú tému, z vlastnej skúsenosti, na základe 

predloženého obrázku, alebo sledu obrázkov  

• prečítanie nadpisu, alebo krátkej časti príbehu, rozprávky a samostatné písomné 

dokončenie  

• napísanie krátkeho textu, príbehu na tému – čo by sa stalo, keby.......(napr. keby boli ľudia 

malí ako mravček )  

• písanie článkov do školského časopisu 

• oboznámenie s časopisom, knihou, knižnicou. Časti časopisu, knihy, autor, ilustrácie, 

úloha knižnice, postup pri požičiavaní si kníh v knižnici a pod. Počítač, internet - čítanie 

vhodných textov na internete 

• rozvíjať nácvik a reprodukciu textu  

• reprodukcia krátkeho textu spamäti 

• prečítanie a voľná reprodukcia textu, dôraz sa kladie na správny obsah, nie na presnú 

reprodukciu 

• dramatizácia textu.  

Ako môžem ja , rodič, pomôcť svojmu dieťaťu, ak má  dysgrafiu a dyspraxiu? 

Nato, aby žiak úspešne zvládol náročný psychomotorický proces písania, potrebuje viaceré 

schopnosti.  

Dieťa s dysgrafiou nesmie rodič preťažovať s písaním. Dieťa totiž píše pekne, len pokiaľ píše 

veľmi pomaly, to znamená, že musí vynaložiť priveľa úsilia a môže byť i z písania krátkej 

úlohy unavené. Cvičenia, ktoré má dieťaťa písať majú byť kratšie, ale zato pravidelné. Pri 



  

 

Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, 029 01 Námestovo, Slovenská republika 

Strana 27 z 47  

Metodické pokyny: Vývinové poruchy učenia                                          Vypracovala: Smolárová Marcela 

 

nácviku písania sú veľmi dôležité uvoľňovacie cviky, ktoré napomáhajú plynulému písaniu.    

Dôležité je naučiť správne držať pero alebo ceruzku a správne sedieť pri písaní. Rodič by mal 

myslieť taktiež na to, aby malo dieťa pri písaní správne nastavenú výšku stola a stoličky. 

Pomoc dieťaťu, hry, cvičenia by mali byť radostné, nenásilné, tak pre dieťa ako aj pre jeho 

rodičov, rozhodne by to nemalo byť niečo čo sa „musí“ urobiť. 

HRA: hra by mala byť zábavná, pomáhať zlepšenie pohybovej koordinácie, zlepšovať 

spoločenské schopnosti, pomáha rozvíjať rečové schopnosti 

Dieťa trpiace dyspraxiou môže mať pri hre problémy, ak nebude vedieť: ako sa má hrať, kde 

sa má hrať, s čím sa má hrať a s kým sa má hrať. 

PRAVIDLÁ 

• Takéto dieťa často ťažšie chápe pravidlá hry ako aj pojmy výhra a prehra. V začiatkoch 

hry treba dieťa podporovať, pretože sa môže začať správať neprimerane a stratiť 

nadobudnuté sociálne kontakty. Skúste si dohodnúť signál /napr. položenie ruky na 

rameno/, ktorým ho upozorníte, že zachádza príliš ďaleko. Pomôžte mu pochopiť pravidlá 

hry /možno ich budete musieť počas hry niekoľkokrát zopakovať/. Pri novej hre skúste 

hrať vo dvojici. Dajte mu dostatok času na premýšľanie a pochopenie. Dohodnite sa na 

tom, ako dlho bude hra trvať. 

• Nech vám dieťa skúsi pravidlá zopakovať, tak zistíte či im porozumelo. Nechajte dieťa 

vybrať, akú hru sa chce hrať. Nové hry ho učte, len keď je v pohode. Pochváľte ho, ak to 

robí dobre. 

JEMNÁ HRUBÁ MOTORIKA 

• Hry zamerané na zlepšenie schopností jemnej a hrubej motoriky 

• Nacvičujte najskôr veľké pohyby. Zlepšenie schopností hrubej motoriky bude mať vplyv 

aj na funkciu jemnej motoriky a na menšie pohyby. Tieto hry ovplyvňujú obidve 

zmienené oblasti vrátane rečových schopností a práce s číslami. 

• Hra na vojakov. Podliezanie a preliezanie prikrývok a podušiek, plazenie sa popod 

stoličky a stoly. Hru nazvite dobrodružstvom spojeným s hľadaním pokladu. Podporte 

predstavivosť dieťaťa a nechajte ho, aby si vymedzilo vlastnú trasu a naplánovalo sled 

udalostí. Nezabudnite na prekvapenie – môže to byť knižka, ktorú si spolu prečítate, 

alebo niečo dobré pod zub. 

• Hry s loptou. Používajte väčšie lopty alebo balóny, dieťa ich chytá alebo sa s nimi triafa 

na cieľ. Hrajte hry na bránku, jej šírku postupne zmenšujte. 

• Hry s pálkou a loptičkou. V obchodoch sa už dajú kúpiť rôzne aj väčšie pálky. Použite 

ich na triafanie molitanových loptičiek, nafukovacích balónov, či bedmintonových 

košíkov. Začnite s väčšími predmetmi, pretože dieťa s vývojovou poruchou koordinácie 

má ťažkosti s koordináciou očí a rúk. Pri hraní s veľkými, pomaly sa pohybujúcimi 

predmetmi je predpoklad, že bude mať úspech. Vhodné sú aj rôzne lapacie rukavice z 

priľnavej látky typu suchého zipsu, tiež pomáhajú zábavným spôsobom zlepšovať 

koordináciu očí a ruky.  

• Trampolíny a skákacie hrady sa výborne hodia na zlepšenie stability a rovnováhy. 
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• Tvorivé činnosti ako je maľovanie. Používajte „nástroje“ s veľkými mäkkými rúčkami, 

farby v pohárikoch, veľké kriedy. Dieťaťu sa bude lepšie maľovať na zvisle upevnený 

papier ako na papier na stole. Skúste mu dať papier na stenu – pomáhate mu posilniť 

ramenné svalstvo. Maľovať môže pokľačiačky, zlepšuje si tým stabilitu. 

• Vyrábajte rôzne koláže zo zvyškov – napr. robota z krabíc rôznych veľkostí a tvarov.  

• Nechajte naplno pôsobiť detskú fantáziu. 

• Trhanie a krčenie papiera posilňuje ruky. Vhodný je tak krepový papier, ako aj noviny až 

po mäkší kartón. 

• Práca s hlinou, plastelínou, chlebovým cestom sa tiež hodí na posilnenie rúk a ramien. 

• Veľké švihadlo je vynikajúce na zlepšenie hrubej motoriky, nácvik striedania poradia a 

vnímanie rytmu a sekvencií. Pri skákaní sa dajú recitovať básničky, hovoriť riekanky 

alebo spievať pesničky. 

• Tradičné hry – Hra na slepú babu, Chodí pešek okolo, Zlatá brána, Na rybárov a rybky, 

Na schovávačku sú tiež dobré na striedanie poradia a schopnosť počúvať. 

• Hry so stavebnicami sú pre dieťa so slabou koordináciou motoriky najdôležitejšie. Bežne 

dostupné v obchodoch sú Lego, Lego Duplo, Merkur, Magnetic a i. Lego ako 

najobľúbenejšia stavebnica môže byť pre vaše dieťa na začiatok ťažká. Skúste niečo 

jednoduchšieho, s väčšími dielikmi, ktoré ľahšie do seba zapadajú, prípadne magnetické 

skladačky. Nechajte dieťa pracovať na štyroch, v sede, alebo a v kľaku. 

• Vhodné sú aj spoločenské hry – Klobúčik hop, Mikádo, Domino, rôzne puzzle a pod. 

Kolíky na prádlo použite na to, aby na malú šnúru pomocou nich pripevnilo obrázky, 

alebo oblečenie pre bábiky, alebo ich môže pripevňovať na krabicu od topánok. Vtedy 

môžete hádzať kockou a z krabice vyberať správny počet kolíkov. Pracujte s kolíkmi 

rôznej veľkosti – pomáha zlepšovať zručnosť a silu. 

• Výroba ježka zo špáratok a plastelíny, rôznych iných figúrok na jeseň z gaštanov. 

• Hádzanie drobných mincí do pokladničky. 

• Vhadzovanie guličiek do plastových fliaš. 

• Obkresľovanie obrázkov, začnite s jednoduchšími. 

• Výroba jednoduchého lietadielka alebo čiapky z papiera tiež urobí radosť. Rodičia môžu 

pomôcť, postup práce nechajte nech si určí dieťa samo. 

• Modelovanie tvarov písmen, alebo aj iných jednoduchých tvarov z plastelíny, prstomaľba. 

POHYBOVE AKTIVITY, KOORDINACIA 

• Keďže niektoré z nich vyžadujú dobrú koordináciu, možno ich budete musieť trošku 

upraviť, aby ich vaše dieťa zvládlo:bicyklovanie, plávanie, lyžovanie, balansovanie a pod. 

• Počítačové hry – vyberajte také, pri ktorých dieťa pracuje s myšou, kvôli koordinácii ruky 

a očí. Vhodné sú hry, ktoré vyžadujú postup podľa inštrukcií, alebo také, pri ktorých sa 

rieši nejaká úloha. 
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3. Vývinové poruchy aktivity a pozornosti (vývinové poruchy správania-VPS) 

Skupina detí, ktoré kedysi skončili s diagnózou LMD- Ľahká mozgová dysfunkcia alebo 

encefalopatia v súčasnosti nesú jednu z diagnóz ADHD,ADD, hyperkinetické poruchy, 

vývinová porucha pozornosti a aktivity, vývinová porucha správania, hyperkinetická porucha 

správania,  iné nešpecifikované hyperkinetické poruchy.  

Tento historický exkurz o terminológii  je důležitý pre objasnenie súčasného chápania 

poruchy pozornosti a aktivity a komorbidných porúch. Má to význam tak medicínsky, tak 

praktický pre samého pacienta. 

 

3.1 Všeobecná charakteristika vývinových porúch aktivity a pozornosti (VPS) 

Terminológia uvádzaná podľa DSM:  

ADHD - attetion deficit hyperactivity disorder 

            - porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou. 

ADD   - attention deficit disordes 

            - porucha pozornosti. 

Podľa MKCH: 

Hyperkinetické poruchy 

Porucha pozornosti a aktivity - F 90.0 

Hyperkinetická porucha správania - F 90.1 

Iné hyperkinetické poruchy a nešpecifikované- F 90.8.-9. 

 

Počet detí s vývinovými poruchami učenia, aktivity a pozornosti sa v súčasnosti odhaduje na 

5 - 10% celej detskej populácie. Tieto prejavy sú častým problémom v predškolskom 

a mladšom školskom veku, ale pretrvávajú aj do adolescencie.  

Etiológia vývinových porúch: 

V súčasnosti sa vedú výskumy, ktoré veľké percento pripisuje dedičnosti alebo iným 

biologickým, fyziologickým faktorom (nie je to chyba rodičov).  

Biologické /fyziologické príčiny: komplikácie alebo poranenie v tehotenstve, či pri pôrode, 

otrava olovom (napríklad znečistené životné prostredie, strava (určité zloženie potravy 

a alergie),užívanie drog a alkoholu v tehotenstve a pod. Nezrelosť mozgu je pomerne častou 

príčinou.  

Odborník zistí, či sa jedná o vývinovú poruchu alebo o pseudoporuchy, ktoré majú podobné 

príznaky, ale sú spôsobené inými faktormi napr. nevhodným výchovným vedením či 

nepriaznivými sociogénnymi vplyvmi. Často sa ale k primárnej poruche pridruží aj 

zlyhávanie vo výchovnom vedení týchto detí.  
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Vývinových poruchy aktivity a pozornosti sú poruchy pozornosti a aktivity u pacienta na 

podklade diskrétnych morfologických a funkčných zmien CNS. Neurovývojové oneskorenie 

CNS, strata fyziologickej pravoľavej asymetrie, dysfunkcia dopaminergného a 

noradrenergného systému sú podkladom poruchy pozornosti, hyperaktivity a impulzivity, 

s prejavom základnej triády symptómov. Následné poruchy správania a školského zlyhávania 

vedú k prekrývániu a k maskovaniu problémov vo výchove. Preto je dôležité včas vývinové 

poruchy aktivity a pozornosti/syndróm AD/HD diagnostikovať a navrhnúť ďalšie postupy.  

 

Charakteristické prejavy správania detí s poruchami pozornosti bez poruchy 

motoriky/hyperaktivity /ADD:  

U dieťaťa sú prítomné tieto symptómy: 

- ľahká rozptýliteľnosť vonkajšími podnetmi 

- problémy s počúvaním a plnením pokynov  

- ťažkosti so zameraním a udržaním pozornosti 

- ťažkosti so sústredením sa na úlohu a jej dokončenie  

- nevyrovnaný výkon v práci v škole – jeho výkon sa neustále mení. 

- „vypínanie“ pozornosti čo  môže vypadať ako „zasnenosť“ 

- neporiadok- stráca veci nevie ich nájsť, vo svojej izbe máva spúšť 

- nedostatočné štúdijné schopnosti 

 - ťažkosti so samostatnou prácou 

 

Charakteristické prejavy správania detí s poruchami pozornosti, ktorá je sprevádzaná 

poruchami aktivity/hyperaktivitou /ADHD: 

U dieťaťa sú prítomné tieto symptómy: 

Vysoká  miera aktivity: 

- vypadá, že je v neustálom pohybe 

- nenechá v kľude ruky i nohy, vrtí sa padá zo stoličky 

- vyhľadáva blízke predmety, s ktorými sa hrá alebo ich vkladá do úst 

- prechádza sa po triede/ nedokáže zotrvať na mieste/ 

 

Impulzivita a malé sabaovládanie:  

- často niečo vyhrkne, mnohokrát neadekvátne 

- nemôže sa dočkať až naňho príde rad 

- často skáče do reči ostatným alebo ich ruší 

- často nadmierne rozpráva 

- dostáva sa do ťažkostí tým že si vedci nedokáže premyslieť/najskôr reaguje , až potom 

koná/ 

- často sa zapája do fyzicky nebezpečných činností, skôr než by vopred uvážil možné 

následky 

- ťažkosti s prechodom k inej činnosti  
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- agresívne správanie, neprimerane silná reakcia i na drobné podnety 

- sociálna nevyzretosť 

- malá sebaúcta a značná frustrovanosť 

 

Z ostatných prejavov treba spomenúť poruchy vnímania- hlavne zrakového a sluchového, 

analýza a vzťahy medzi predmetmi, orientácia v priestore a na postreh, nedostatky v jemnej 

motorike (zlyhávajú pri úhľadnom písavaní), v hrubej motorike je to neobratnosť 

a nešikovnosť(zvýšená je ich úrazovosť), čo následne zhoršuje neúspešnosť detí v škole , lebo 

ak dieťa vníma objektívny svet skreslene a nesprávne je možné predpokladať, že aj realita sa 

mu odráža taktiež skreslene. 

 

Opisujú sa aj poruchy myslenia a reči. Deťom chýba správny sled myšlienkového procesu, 

myslenie môže byť unáhlené robia sa v ňom nelogické skoky. Niekedy sa pripájajú aj porucha 

časovo- priestorových pojmov. 

Dieťa vykazuje väčšinu spomenutých symptómov po dobu minimálne šiestich mesiacov 

a nevzťahujú sa len na jedno prostredie. 

3.2 Dieťa s VPS v predprimárnom a primárnom vzdelávaní   

Vývinové poruchy aktivity a pozornosti sa objavujú v rôznych štádiových obdobiach vývoja 

dieťaťa. Najčastejšie sú diagnostikované deťom vo veku 7-9 rokov. Podľa istej americkej 

štúdie v poslednej dobe stúpol počet diagnostikovaných predškolákov (t.j. detí mladších ako 5 

rokov), čo pozorujeme aj u nás na Slovensku. 

Deti s vývinovou poruchou pozornosti a aktivity, často nazývané hyperaktívne deti sú 

nápadné svojim motorickým nepokojom. Zvyčajne sa na nič dlho nesústredia. Ich pozornosť 

je kolísavá. Sú roztržité a podráždené, majú sklon k negativizmu, výbuchom zlosti, alebo pod 

vplyvom momentálnej pohnútky reagujú unáhlene. Často ich zaujímajú vedľajšie, alebo 

novovznikajúce podnety, takže prerušia,  alebo vôbec nedokončia začatú činnosť. Zle  

ovládajú svoje bezprostredné impulzy. Ustavične menia polohu tela, neobsedia, sú stále 

v pohybe. Úroveň výkonu však nezodpovedá ich celkovej úrovni osobnostného vývinu. 

Prejavujú sa u nich okrem rozptýlenosti pozornosti aj  nedostatky a ťažkosti vo vnímaní, 

zapamätávaní, hrubej motorike, jemnej motorike a grafomotorike. Tieto deti majú  zníženú 

schopnosť predvídať nebezpečenstvo  a nízku odolnosť voči záťaži, takže sa zdá, že sú 

neunaviteľné. Pri uspokojovaní svojich potrieb a požiadaviek sú málo trpezlivé, vyžadujú ich 

okamžité uspokojenie. Z tohto dôvodu sa často dostávajú do konfliktných  situácií 

v sociálnych vzťahoch. Pre tieto deti je dôležité to, čo je  práve tu a teraz. Správanie je preto 

väčšmi pod vplyvom momentálnych impulzov a nápadov, bez správneho odhadu toho, čo je 

a nie je vhodné a primerané. Vzhľadom na svoj nepokoj  sú tieto deti veľmi často rodičmi 

a učiteľmi trestané. Sú ťažšie  výchovne zvládnuteľné, a vzbudzujú hlavne u rodičov pocity 
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rodičovskej neúspešnosti a narušenie rodičovskej autority. Ak vo výchove potom  prevládnu 

zákazy, bitky a okrikovanie, ich malý efekt navodzuje situáciu, v ktorej rodič aj učiteľ ako 

fyzicky a psychicky silnejší,  siaha niekedy až k extrémnym trestom. Pohybový nepokoj, 

nepozornosť a impulzivita sa však nestratí. Naopak, dieťa sa vo zvýšenej miere zaoberá  

trestami a hladina jeho  vzrušenia stúpa. Nedokáže  viazať energiu do potrebných činností, 

pretože ohrozujúce psychické a fyzické  útoky pôsobia na neho traumaticky a ochromujú jeho 

duševné procesy. V priebehu  útokov prežívajú deti stavy bezmocnosti, poníženia, strachu 

a úzkosti. Často preto na násilie reagujú agresívne, taktiež násilím, ako nutnou obranou pred 

pocitom bezmocnosti a úzkosti. Dospelí v dieťati hľadajú ideál, ktorý  nemožno pestovať 

pomocou trestov, ale pozitívnym milujúcim  vzťahom k dieťaťu. To vyžaduje, aby  dospelí 

vedeli prijímať u detí ich individuálne prejavy a správne na ne reagovať. Oceňujúci a milujúci 

vzťah dospelého  k dieťaťu, posilňuje u neho pocit bezpečia, nezávislosti a vnútornej 

rovnováhy. Len tie deti, ktoré pociťujú lásku rodičov, učiteľov, ich prijatie porozumenie, 

môžu rozvíjať svoju osobnosť. Pozitívna výchova problémového dieťaťa sa zakladá na 

pochopení jeho nedostatkov  a na pochvalách a odmenách aj za malé úspechy a snahu. 

Nestačí, že máme pocit, že dieťa máme radi. Tento pocit sa musí nevyhnutne prejavovať 

v činoch. Spolupráca rodičov  a učiteľov v tomto úsilí je nevyhnutná.  Ďalšou neľahkou 

úlohou   u týchto detí je zľaviť z nárokov na výkony  a správanie v materskej škole a aj 

v rodine. Chápať to však v zmysle, že sa týmto deťom má vyhovieť vo všetkom je nesprávne. 

Aj tieto deti, tak ako všetky ostatné deti sa majú viesť k zodpovednosti za svoje správanie. 

Môžeme však od nich očakávať len to,  čo je v rámci ich možností a schopností, čo znamená, 

že od „hyperaktívneho“ dieťaťa nemôžeme vyžadovať napríklad , aby za trest sedelo  kľudne 

na stoličke, pretože toho nie je, alebo ťažko schopné. Tresty u tejto skupiny detí zvyčajne nie 

sú účinné. Tu musíme rozhodnúť o jednotlivých výchovných opatreniach podľa individuálnej 

potreby každého dieťaťa.Dieťa, žiak v tomto období, predškolského  a mladšieho školského 

veku, u ktorého sa zistila diagnostikovala  vývinová porucha aktivity a pozornosti má čo 

najskôr začať s terapeutickým programom o ktorom má byť oboznámená nielen rodina ale aj 

škola. Rodičia v takomto prípade majú možnosť  požiadať školu o zmenu formy vzdelávania 

pre svoje dieťa o vzdelávanie v  triede pre žiakov s vývinovými poruchami, alebo o formu 

školského začlenenia. V oboch prípadoch žiak postupuje podľa vzdelávacieho program pre 

žiakov s vývinovými poruchami aktivity a pozornosti 

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/vp_pre_zz/vp_poruchy_aktivity_pozornosti/vp_p

aap_isced_1_2.pdf.  

3.3 Žiak s VPS v nižšom a vyššom sekundárnom vzdelávaní 

Žiak s VPS na nižšom a vyššom sekundárnom vzdelávaní má symptomatiku, ktorú sme 

uvádzali  v predchádzajúcich kapitolách, ale s prihliadaním na vek a vplyv sekundárnej 

symptomatiky, ktorá v tomto veku býva častá. 

../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/2YXYGTZM/www.statpedu.sk/files/documents/svp/vp_pre_zz/vp_poruchy_aktivity_pozornosti/vp_paap_isced_1_2.pdf
../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/2YXYGTZM/www.statpedu.sk/files/documents/svp/vp_pre_zz/vp_poruchy_aktivity_pozornosti/vp_paap_isced_1_2.pdf
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Hyperkinetická porucha u adolescentov i v dospelom veku  sa prejavuje najmä nedostatočno 

schopnosťou organizácie vlastného správania zábudlivosťou, rýchlou rečou nervóznym 

správaním, zvýšenou vzrušivosťou bežnými predmetmi, poruchami pozornosti. Tieto obrazy 

sa manifestujú v rôznych obrazoch v škole, doma, či v zamestnaní. Rozhodujúce je ako je 

jedinec v danom prostredí prijímaný, či ho členovia jeho rodiny, spolužiaci, kolegovia 

podporujú a vedia oceniť aj jeho prednosti. V prostredí, kde sa cíti ohrození, kde stráca 

bezpečie a istotu sa symptomatika poruchy zhoršuje, vynakladá viac psychickej záťaže,  ktorá 

znižuje jeho potenciálnu kapacitu. Preto títo jedinci potrebujú stálejšie, pokojné miesto, kde 

sa symptómy neprejavujú.  

3.4 Postavenie  CŠPP k  žiakom s VPS  

CŠPP: centrum špeciálnopedagogického poradenstva poskytuje deťom, žiakom s VPS: 

Prevenciu:  

- Stimulačné programy pre  predškolákov, žiakov v ZŠ (vykonávané skupinovo v 

priestoroch MŠ, alebo priamo v CŠPP skupinovo alebo individuálne)  

- Inštrumentálny program obohacovania podľa R. Feuersteina u všetkých vekových 

kategórií. 

 

Diagnostiku:  

-     Individuálna špeciálnopedagogická diagnostika vývinových porúch pozornosti a aktivity 

-    Individuálna psychologická diagnostika 

                                                        

Intervencie, reedukácie, korekcie, terapie:  

- Individuálne i skupinové intervencie pre deti a žiakov s VPS vychádzajúce z 

diferenciálnej   diagnostiky (KUPOS,HYPO, KBT terapia, BFBterapia, fyzioterapia, 

hypoterapia, arteterapia, ergoterapia, hydroterapia), 

      -    FIE  podľa diferenciálnej diagnostiky 

- Intervencie, reedukácie, korekcie (KBT terapia, BFBterapia)  smerované k výchovným i 

edukačným prístupom  rodičom detí s VPS, pedagógom 

- Skupinové stretnutia rodičov detí s VPS 

 

Metodickú a konzultačnú činnosť:  

- Poradenstvo pre rodičov v daných oblastiach  

- Metodické usmernenia pre pedagógov, rodičov  

- Metodické usmernenia pri školskom začlenení v bežnej alebo špeciálnej triede MŠ, ZŠ, 

SŠ  

- Konzultácia s ostatnými odborníkmi v oblasti psychológie, zdravotníctva, 

špeciálnopedagogickej a sociálnej oblasti.  
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4. Metodické pokyny (MP) k vývinovým poruchám aktivity a pozornosti (VPS) 

Základom pre efektívnu prácu pedagóga pri žiakovi s VPS je poznanie, rešpektovanie 

výsledku komplexnej diagnostiky žiaka s následným dodržiavaním stanovených odporúčaní, 

ktoré sa implementujú do individuálneho vzdelávacieho plánu, ktorý má mať vypracovaný 

každý žiak s diagnostikovanou  poruchou aktivity a pozornosti v takej forme a štádiu, ktorá si 

to vyžaduje a rodičia s tým súhlasia. 

Vývinové poruchy aktivity a pozornosti sa objavujú v rôznych štádiových obdobiach vývoja 

dieťaťa.  

4.1. MP pre pedagógov predprimárneho vzdelávania 

Je možné, že ako predprimárny pedagóg prvý spozorujete, že dieťa má prejavy poruchy. 

Povinnosťou pedagóga je to citlivo rodiča oboznámiť s ďalším smerovaní. Skoré rozpoznanie 

problematiky a následná  diagnostika je nevyhnutná pre harmonický vývin dieťaťa 

a eliminovanie častých sekundárnych prejavov. 

Pod predprimárnym vzdelávaním rozumieme vzdelávanie dieťaťa predškolského veku. V 

súčasnosti sa deti v tomto veku čiže od 2-3 rokov do 5-6 rokov vzdelávajú v MŠ, podľa 

ISCED 0, výchovnovzdelávací program pre deti predškolského veku.  

Pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ) sa postupuje 

podľa Vzdelávacích programov pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím, deti a žiakov so 

sluchovým postihnutím, deti a žiakov so zrakovým postihnutím, deti a žiakov s telesným 

postihnutím, deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti a žiakov s autizmom 

alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, deti a žiakov chorých a zdravotne 

oslabených, deti a žiakov hluchoslepých, žiakov s vývinovými poruchami učenia, žiakov s 

poruchami aktivity a pozornosti, deti a žiakov s viacnásobným postihnutím, žiakov s 

poruchami správania. Vzdelávacie programy pre deti a žiakov so ZZ  sú určené pre 

vzdelávanie žiakov s jednotlivými druhmi postihnutia alebo narušenia v špeciálnych školách, 

v špeciálnych triedach základných škôl a žiakov vzdelávaných v školskej integrácii 

(začlenených) v základnej alebo strednej škole. Vzdelávacie programy pre deti a žiakov so ZZ 

sú súčasťou štátneho vzdelávacieho programu.  

Deti v predškolskom veku nemajú špecifikovaný vzdelávací program pre vývinové poruchy 

aktivity a pozornosti , ale v súčasnosti sa stretávame už so skorou diagnostikou tejto poruchy 

už v predškolskom veku, kedy sa odporúča využívať pri zostavovaní individuálneho 

vzdelávacieho programu vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami aktivity 

a pozornosti (http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/VP-pre-deti-a-ziakov-so-

zdravotnym-znevyhodnenim/VP-pre-ziakov-s-poruchami-aktivity-a-pozornosti.alej)  

http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/VP-pre-deti-a-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim/VP-pre-ziakov-s-poruchami-aktivity-a-pozornosti.alej
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AKO SI POMÔCŤ S TÝMTO PROBLÉMOM V MATERSKEJ ŠKOLE? 

• Počet detí v triede znížime, vysoký počet žiakov v triede stupňuje negatívne    

symptómy. Nie je vhodné mať viac ako dve takéto deti v jednej triede.  

• Výhodné, priam nevyhnutné je zabezpečenie  asistenta pedagóga.  

• S rodičmi si urobíme plán stretnutí, kde sa dohodneme na spoločných výchovných 

postupoch, zisťuje od rodičov čo je na dieťa doma účinné pri zvládaní problémových 

situácií v správaní. 

• Zabezpečíme spoločné stretnutia i s odbornými zamestnancami, ktorí majú dieťa 

v starostlivosti (psychológom, špeciálnym pedagógom, logopédom a pod.). 

• Vypracujme si spoločne s deťmi v triede pravidlá a buďme dôsledný pri ich dodržiavaní. 

• Niekedy je vhodné vypracovanie denného programu, kde je presne stanovené, čo  a kedy 

sa má robiť. Dôslednosťou si zvykne na istý program dňa, čo ho môže upokojovať. Čím 

predchádzame nečakaným situáciám, ktoré ťažko tieto deti prijímajú. 

• S dieťaťom sa rozprávajme kľudne a pomaly s očným, či taktilným kontaktom.  

• Vyžívajme pozitívnu motiváciu, z požiadavky na dieťa urobme hru. 

• Oddeľme  správanie dieťaťa, ktoré sa nám nepáči od samotnej osoby dieťaťa, ktoré 

máme radi. Napr. Mám ťa rada, ale nepáči sa mi, keď..... 

• Všímajme si všetko pozitívne  v správaní dieťaťa, nielen jeho negatíva. 

• Vyvarujme sa negatívneho prístupu – prestaň, nerob to, nechaj to.... 

• Naučme sa u dieťaťa rozoznávať varovné signály skôr, než vzplanú a včas ich 

eliminovať (v pokoji si vypočuť dieťa, odvrátiť pozornosť, nekantorovať, odviesť 

z konfliktnej situácie na kľudné miesto a pod.). 

• V záchvate zlosti mu nedohovárame, nepoučujeme, nedávame tresty, podmienky. 

Reagujeme skôr na dotyk a pohľadom do očí. Výbuch zlosti necháme dozrieť, najlepšie 

v pokojnom prostredí, bez prítomnosti ďalších svedkov. 

•  Po nezvládnutej situácii dieťa netrestáme  a ani ho neodmietame.  Vždy situáciu 

rozanalyzujeme, z pohľadu dieťaťa i nášho. Objasňujeme možné dôsledky, hľadáme 

spoločne alternatívy riešenia podobných situácií. 

• Prenášajme postupne na dieťa zodpovednosť za svoje činy. Činnosť, ktorú od dieťaťa 

vyžadujeme , by mala byť primeraná jeho schopnostiam a možnostiam. Nezabudnúť, 

vždy oceniť snahu dieťaťa, aj keď výkon nie je optimálny. 

• Nielen pri výchovnom, ale aj pri vzdelávacom procese rešpektujme oslabenia, ktoré 

vyplývajú z diagnózy a vplývajú na kognitívny vývin. 

• Usporiadajme v triede priestor tak, aby nebola zbytočne rozptyľovaná jeho pozornosť 

(pracovný kútik vytvoriť bez zbytočných stimulov). 

• Nové a ťažšie úlohy predvedieme, vysvetlíme aj individuálne. Trpezlivosť je v tomto 

prípade nevyhnutná. 

• Sledujeme priebeh práce, usmerňujeme, nedovolíme, aby sa niečo naučilo nesprávne, 

radšej postupujeme v pomalších krokoch, s relaxačnými prestávkami. 

• Nezabúdajme, že aj tieto deti túžia po uznaní, úspechu a pochvale.      
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4.2 MP pre pedagógov  primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania  

V prípade, že diagnóza bola stanovená už v predškolskom veku, žiak postupuje v špecifickom 

(dodržiavaním špeciálnovzdelávacích potrieb) vzdelávaní naďalej. Základom pre špecifický 

postup pri vzdelávaní žiakov s poruchou aktivity a pozornosti je vytvorenie pozitívneho 

vzťahu medzi učiteľom a žiakom. Vzdelávanie žiaka s VPS si vyžaduje koordinovaný tímový 

prístup učiteľa, psychológa, špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, logopéda podľa 

potreby. Špecifiká vzdelávania je potrebné uplatňovať v individuálnom rozsahu a podľa 

individuálnych potrieb žiakov vo všetkých formách vzdelávania.  

Metodický pokyn pre pedagógov pracujúcich so žiakmi s VPS zhrniem v  tomto materiáli 

všeobecnými odporúčaniami. Špecifiká vzdelávania je potrebné uplatňovať v individuálnom 

rozsahu a podľa individuálnych potrieb žiakov vo všetkých formách vzdelávania nasledovne:  

 Všeobecné ciele vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie sa 

prispôsobujú individuálnym osobitostiam žiakov s poruchou aktivity a pozornosti. 

 Žiak s poruchou aktivity a pozornosti, ktorý nemôže plniť požiadavky príslušných 

vzdelávacích oblastí a štandardov, sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho 

programu. 

 Voliteľné hodiny je možné využiť aj na intenzívne vzdelávanie v určitej vzdelávacej 

oblasti v rámci individuálneho vzdelávacieho programu žiaka. 

 V prípade potreby môže so žiakom/žiakmi s poruchou aktivity a pozornosti pracovať 

v priebehu vyučovacej hodiny školský špeciálny pedagóg alebo liečebný pedagóg a to 

individuálne alebo v skupinkách, podľa individuálneho vzdelávacieho programu 

žiaka/žiakov. Obsah, formy a postup svojej činnosti konzultuje s príslušným učiteľom.  

 V prípade potreby si školy, v ktorých sa vzdelávajú žiaci s poruchou aktivity a pozornosti, 

vo svojich školských vzdelávacích programoch, môžu pre týchto žiakov zvýšiť počet 

voliteľných hodín o 1 až 3 hodiny týždenne.  

 Pri vyučovaní žiakov s poruchou aktivity a pozornosti môže učiteľ stanoviť dĺžku a 

štruktúru vyučovacej hodiny flexibilne, zohľadňujúc psychický stav, správanie a potreby 

žiakov, ktoré sú dôsledkom stanovenej diagnózy.  

 Základom je utvorenie vzťahu , v ktorom žiak cíti, že dospelý človek je mu oporou, ktorý 

mu pomôže , na ktorého sa môže spoľahnúť aj  v záťažových situáciách. 

 Pri impulzívnych reakciách a nekľudnom správaní je dôležitý zachovaný pokoj, tolerantný 

postoj dospelého človeka. Niekedy stačí vopred dohodnuté gesto, reakcia , ktorým žiakovi 

signalizujeme, že sa má upokojiť. A sústrediť. 

 Absolútne je nevhodné žiaka trestať, ponižovať za správanie, ktoré je dôsledkom jeho 

diagnózy, ale naopak ani nadmieru ochranársky, všetko tolerujúci prístup je nevhodný. 

 Nezabúdať, že vzťah  a postoj učiteľa, či iného odborníka  s hyperaktívnym dieťaťom je 

modelom pre postoj a vzťah ostatných spolužiakov.  
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 Všetci pedagógovia podieľajúci sa na vzdelávacom procese žiaka majú byť dôkladne 

oboznámení s jeho diagnózou, odporúčaniami a prognózou. 

 Odporúčame koordinovaný tímový prístup s vytvorením  pozitívneho vzťahu medzi 

učiteľom a dieťaťom. 

 Je nutné zabezpečiť dôkladnú spoluprácu školy a rodiny, stanoviť si plán stretnutí 

(dôležitá je jednota vo výchovnom vedení dieťaťa).   

 Okrem poznávacích procesov je nutné sústrediť sa na rozvoj celej osobnosti a poskytovať 

mu psychickú oporu pri prekonávaní svojho znevýhodnenia. 

 Taktne ostatným deťom vysvetliť symptómy zdravotného znevýhodnenia, svojím vzorom 

sprístupňovať cestu akceptácie a prijímania žiaka. 

 Počas celého pobytu zabezpečiť zvýšený dozor a úpravu prostredia, na ktoré je zvýšená 

požiadavka pokojného, nestresujúceho prostredia (čo najmenej podnetov, ktoré rozptyľujú 

pozornosť). 

 Zabezpečiť úpravu prostredia tak, aby bola trieda dostatočne osvetlená, bez zbytočných 

dekoratívnych predmetov, ktoré by rozptyľovali pozornosť žiaka. 

 Posadiť žiaka na miesto - stabilné, kde nebude zbytočne rušený, rozptyľovaný 

spolužiakmi, vonkajším prostredím (zastreté okno žalúziami) najlepšie samému v lavici 

pred učiteľom, alebo s kľudným spolužiakom. 

 V triede zriadiť relaxačný kútik, prípadne v škole relaxačnú miestnosť. 

 Pri riadených aktivitách dieťa umiestniť na miesto, kde bude zo strany okolia prichádzať 

čo najmenej podnetov, ktoré by rozptyľovali jeho pozornosť, na miesto čo najbližšie pri 

učiteľovi, vyžaduje si systematickú kontrolu, usmernenie, ale zároveň nezabúdať na  

psychohygienu (už po kratšej riadenej činnosti je potrebná relaxačná pauza). 

 Stanoviť jasné pre dieťa zrozumiteľné pravidlá, byť dôsledný pri ich dodržiavaní 

(možnosť si ich vizualizovať, nakresliť, dať na viditeľné miesto). 

 Určiť si pevný režim dňa, stálu štruktúru, dieťa s ním oboznámiť, v prípade zmeny vopred  

dieťa informovať. 

 Inštrukcie zadávať jasne, stručne, zreteľne, pomaly, pokojne s očným kontaktom. 

 Okrem verbálnej komunikácie používať aj rôzne formy symbolickej komunikácie, ktoré 

sa vopred dohodnú (kartičky s obrázkami, gestá a pod.). 

 Úlohy zadávať radšej kratšie a častejšie, dôraz klásť na kvalitu nie kvantitu. 

 Rozčleniť úlohy na menšie kroky, na časti, ktoré priebežne kontrolujeme. 

 V priebehu dňa mu umožniť častú relaxáciu (tichý kútik s kreslom, posteľou, 

vankúšikmi). 

 Zabezpečiť dostatočný pitný režim. 

 Nepoužívať pracovné listy s množstvom úloh na jednej strane, preferovať veľký formát 

s jednou inštrukciou. 

 Taktne rozvíjať sociálne schopnosti počas celého pobytu v škole. 
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• Žiak má byť pod dohľadom dospelého človeka nepretržite. 

• Ak žiak sústavne narúša vyučovanie, učiteľ mu umožní realizovať vyučovanie 

individuálne, v inej miestnosti, kde dočasne úlohu učiteľa preberie školský špeciálny 

pedagóg. 

• V prípade potreby na určitú dobu pri samostatnej činnosti môže použiť slúchadlá na uši. 

• Organizácia vyučovania a práce žiaka má byť zabezpečená vopred určením pravidiel a ich 

prísnym dodržiavaním. 

• Stanoviť rutinný denný režim, oboznámenie sa s programom dňa, hodiny vopred,  zmenu 

žiakovi v  dostatočnom predstihu informovať. 

• Pomoc pri organizovaní si práce na jednotlivých predmetoch mu pomáha lepšie 

efektívnejšie zvládať úlohy. 

• Napísaný na viditeľné mieste v triede režim dňa, časový harmonogram aktivít pre daný 

deň, týždeň, či mesiac. 

• Na lavici mať k dispozícii počas vyučovania len tie učebné pomôcky, ktoré momentálne 

potrebuje. 

• Poskytnúť osnovu k učebnej látke , ktorú sa má naučiť. 

• V rámci vyučovacej hodiny využívať rôznorodé aktivity, striedať úlohy vyžadujúce si 

pozornosť  s úlohami volnejšími, kedy môže využívať relaxačné pauzy. 

• Vyhnúť sa dlhšiemu monotónnemu monológu. 

• Aktívne vtiahnuť žiaka do procesu učenia (rozdávanie pomôcok, zapisovaním na tabuľu, 

zopakovanie zadania úloh a pod.). 

• Pri  verbálnom vysvetľovaní  často využívať názorný materiál, využívať  skupinovú 

prácu. 

• Dbať na to, aby malo poriadok na lavici i v jej okolí, prípadne mu s usporiadaním vecí 

pomôcť. Nič navyše nemá odpútavať pozornosť žiaka od práce. 

• Zopakovať pokyn k práci jednoduchou, jasnou formuláciou priamo žiakovi – podľa 

možnosti z očí do očí.  

• Priebežne a častejšie ako u iných žiakov sa zaujímať o plnenie daného pokynu, podľa 

potreby i častejšie usmerniť pozornosť na riešenie zadanej práce. Cieľom je naučiť dieťa 

zadanú úlohu dokončiť. Posilniť uvedené správanie povzbudením, pochvalou.  

• Neupozorňovať nadmerne, neprejavovať často nespokojnosť. Tolerovať pohybový 

nepokoj v lavici - do istej miery napomáha dieťaťu sústrediť sa na prácu /i keď to znie 

paradoxne/. 

• Umožniť viac pohybovej aktivity – napr. vynes toto do koša, rozdaj v tomto rade papiere, 

pozbieraj zošity a podobne. Pohyb pre žiaka znamená uvoľnenie, oddych.  

• Dať žiakovi najavo, že aj on dostane priestor na vyjadrenie svojho názoru, rozpovedanie 

zážitku. Pochváliť za aktívny záujem o niečo.  

• Učiť žiaka postupne vyčkať- odsúvať potrebu okamžite splniť prianie. Postupovať po 

menších krokoch.  
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• Viac povzbudzovať – vieš to, začni, pokračuj, robíš to celkom dobre, ide ti to pekne, len 

pokračuj smelo ďalej. Návrat k práci možno docieliť aj neverbálne – dotykom na plece 

dieťaťa alebo pohladením po chrbte či hlave, niekedy sú tieto výzvy výraznejšie ako 

výzvy slovné.  

 Učiť žiaka vnímať rozdiel medzi prácou a oddychom- ak toto dokončíš, budeš mať chvíľu 

oddych – umožňovať „mini-prestávky“aj počas vyučovacej hodiny. A teraz zas pokračuj – 

- sústreď sa. Žiak by si mal navyknúť na určité pokyny – používať teda tie isté slová.  

 Častejšie striedať aktivity – písomná, ústna, pohybová.  

 Skúšať na známky nanajvýš počas prvých troch vyučovacích hodín. Zariadiť situáciu tak, 

aby dieťa odpovedalo tak sústredene a tak ako najlepšie vie.  

 Pri písomných prácach stáť pri jeho lavici alebo aspoň v dohľade žiaka – tým napomáhať 

v sústredení a snahe.  

 Zhovievavo hodnotiť úpravu písomných prác a písmo i celkovú telesnú obratnosť.  

 Striktne pristupovať v situáciách , kedy ruší prácu vo svojom okolí. Dať jasný a 

jednoznačný pokyn – nie hodnotiaci – povedať, čo môže robiť. Napr. poď ku mne, pozri 

na mňa, nehádž, počítaj, sústreď sa, píš a pod. Nie: nevyrušuj, prestaň, prečo nepíšeš? – 

takéto pokyny nie sú pre žiaka dosť konkrétne a priamo meniace jeho správanie.  

 V obdobiach výrazne zhoršenej výkonnosti a nepokoja sa dohodnúť s rodičmi žiaka, že si 

dáme tzv. „oddychový týždeň“ – treba zmierniť tlak a množstvo povinností na žiaka, 

poskytnúť touto formou oddych. Zhoršenie správania, nekľud i slabá výkonnosť 

signalizujú vždy preťaženosť dieťaťa. Malo by pritom ísť o dohodu medzi dospelými, 

dieťa o nej vedieť nemá. Sú to obdobia pred polrokom, jarné mesiace, skrátka keď 

výukový proces beží nepretržite 2-3 mesiace. 

 Pri hodnotení učebných výsledkov aj správania  zohľadňovať vplyv znevýhodnenia, klásť 

dôraz na motivačnú zložku hodnotenia, efektívnejšie je hodnotiť dobré výkony ako trestať 

nežiadúce a nesprávne, čo najviac pozitívne hodnotiť, hľadať  a vyzdvihovať jeho silné 

stránky, povzbudzovať, vľúdne usmerňovať; 

 Žiakovi s poruchou aktivity a pozornosti nemožno znížiť známku pri hodnotení učebných 

výsledkov alebo správania, pokiaľ sú nedostatočné učebné výsledky alebo nevhodné 

prejavy správania dôsledkom stanovenej diagnózy. K hodnoteniu a klasifikácii správania 

žiaka s diagnostikovanou poruchou aktivity a pozornosti zníženou známkou zo správania 

možno pristúpiť len po odbornom posúdení a odporučení tohto postupu príslušným 

poradenským zariadením a to na základe takých prejavov správania žiaka, ktoré sú 

závažným porušením školského poriadku, ako napr. neospravedlnené hodiny, fyzické 

ublíženie iným osobám a pod.  

Uvedených metód tolerancie a práce s deťmi s vývinovými poruchami je veľa, niekedy sa 

môžu zdať pre učiteľa príliš náročné, ale všetky sú v praxi vyskúšané  a majú efekt. Sú to v 

podstate doporučené prístupy k týmto deťom a záleží na učiteľovi, ktoré formy práce mu 
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budú vyhovovať a použije ich pre svojich žiakov. Nemusí samozrejme používať všetky 

uvedené metódy, vždy je nutný individuálny prístup k dieťaťu a individualizácia metód. Len 

pri formálnom prístupe k dieťaťu s vývinovou poruchou nenastane u dieťaťa obrat k 

lepšiemu. Premyslený, špecializovaný a individualizovaný prístup k dieťaťu sa vždy vyplatí. 

 

Ďalej by som sa ešte chcela zmieniť o nesprávnych postojoch učiteľov, s ktorými sa v praxi 

stretávame: 

 učitelia, ktorí vývinové poruchy vôbec neuznávajú a dieťa, žiaka tým poškodzujú 

(poškodzujú tým jeho práva v zmysle antidikriminačného zákona) 

 učitelia, ktorí vývinové poruchy uznávajú, ale nútia dieťa, žiaka aj rodiča k nesprávnej 

reedukácii (v snahe o zlepšenie nechávajú dieťa často a dlho prepisovať, nútia ho ku 

každodennému čítaniu klasickým spôsobom, preťažujú ho dlhými domácimi úlohami a 

úlohami „naviac“, atď.), 

 učitelia, ktorí vývinové poruchy uznávajú, ale v dôsledku toho hodnotia dieťa nekriticky, 

podporujú nesprávny prístup rodičov (predmet pre dieťa „prestane existovať“, dieťa, 

vedomé si svojej poruchy, ju využíva, prestáva sa snažiť a hľadá úniky zo školskej práce). 

 

Pri nerešpektovaní zdravotného znevýhodnenia VPS často dochádza k stupňovaniu 

negatívnych prejavov v správaní, ktoré môžu vyústiť až do podoby asociálneho správania 

a nehovoriac o negatívnom vplyve na vývin osobnosti takéhoto žiaka.  Bagatelizovanie 

problematiky VPS sa často vypomstí nielen v neprospech samotného žiaka ale aj u pedagóga 

v zmysle nezvládania správania sa žiaka. 

 

4.3.  MP pre rodičov detí s VPS 

Výchova dieťaťa s vývinovou poruchou je veľmi náročná. Vyžaduje si od rodiča nesmiernu 

dávku lásky, trpezlivosti, pochopenia, tolerancie, disciplíny. Rodič musí byť v neustálej 

pohotovosti, rieši konflikty, ktoré sa uskutočnia nielen doma. Je množstvo nepríjemných 

situácií, ktoré musí rodič riešiť so školou, príbuznými a pod.  

V tejto kapitole uvádzame všeobecné postupy pri vedení dieťaťa s vývinovou poruchou. 

Nezabúdajte, že to čo chceme dieťa naučiť musíte v prvom rade aj my aplikovať a na základe 

jedného dvoch razov nemôžeme povedať, že toto na moje dieťa neplatí.  

ZÁSADY PRÁCE S DIEŤAŤOM S VPS: 

• Prvá podstatná zásada je uvedomiť, prijať si, že mám dieťa, ktoré má vývinovú poruchu a čo to 

znemená pre jeho i pre mňa, stotožniť sa s tým, nebrať to ako krivdu. 
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• Treba mať pochopenie pre osobitosti, ktoré sú tu vlastne príznakmi drobného poškodenia CNS 

a viesť dieťa k tomu, aby sa naučilo svoje ťažkosti úspešne prekonávať. Najlepšou zbraňou v rukách 

vychovávateľa je trpezlivosť, kľud, optimistický pohľad do budúcnosti. 

• Nešetriť povzbudením, pochvalou, ocenením, a to nielen za dobré výkony, ale predovšetkým za 

dobrú snahu! Dieťa musí poznať, že mu rodič/učiteľ rozumie a že sa na jeho pomoc môže 

spoľahnúť. 

• Nedopustiť, aby sa dieťa niečo naučilo zle! Na tom, čo si raz osvojilo, totiž veľmi húževnato lipne 

a ťažko si osvojuje nový pracovný postup. 

•  Málo a často! Týmto deťom vyhovuje skôr učenie „nárazového typu“ ako sústavné zaťažovanie 

pozornosti. Aj pri školskej práci im treba dovoliť častejšie prestávky na oddych, úlohy rýchlejšie 

striedať a využívať rôzne príležitosti na precvičovanie a opakovanie látky.  

• Oddychom je pohybové uvoľnenie! Nenútime dieťa do úplného kľudu. Dovolíme mu pri práci 

kľačať, stáť alebo meniť polohu. (V školskej triede ho umiestnime tak, aby nerušilo ostatné deti.) 

Dieťa s ADHD je nevhodné trestať zákazom pobytu vonku (možnosť „vybehať sa“ je pre takéto 

dieťa základnou potrebou).   

• Pokiaľ možno pracujeme s ním za dokonalého sústredenia! Pri domácich písomných prácach je 

dobre, keď rodič stojí pri dieťati alebo ho má aspoň v dohľade. V prítomnosti rodiča má dieťa cítiť 

účastnú sympatiu a oporu pred zabiehaním a zbytočnými chybami, ku ktorým ho vedie jeho 

impulzívnosť a nedostatok sebakontroly. (Školské skúšanie a práce, ktoré majú vplyv na 

klasifikáciu, by sa mali diať iba za dobrého sústredenia a dobrej spolupráce dieťaťa, a to len v prvej 

polovici vyučovacieho času a na začiatku jednotlivých vyučovacích hodín.) 

•  Pokiaľ možno vylúčiť všetky vedľajšie rušivé podnety! (V škole - dieťa má sedieť samé alebo iba 

s veľmi pokojným spolužiakom.) Doma, v jeho zornom poli nemá byť nič, čo by ho mohlo 

rozptyľovať a v jeho dosahu nič, s čím by sa mohlo hrať. Je potrebné, pokiaľ to je možné, niektoré 

jeho nápadnosti prepáčiť (dieťa sa hrá s prstami, perom a pod.).  Nenapomínať, ale dieťa účelne 

zamestnávať.  

• Nepripustiť, aby vznikol pocit menejcennosti pri stále opakovaných neúspechoch v súťaži s druhými 

deťmi, ani pocit výnimočnosti pri zvláštnom vedení, ktoré mu rodič/učiteľ poskytuje. 

• Jeho výkony hodnotiť spravodlivo! To znamená s ohľadom na bežnú normu stanovenú pre úplne 

zdravé deti. Osobitne grafické prejavy treba hodnotiť zhovievavo. (Aj školská klasifikácia má 

v týchto prípadoch liečebný význam.)  

 

Pri liečbe VPS je v súčasnosti veľa polemík a možností, s ktorými vás odborníci v  CŠPP 

oboznámia.  Využívajú sa farmakologické i nefarmakologické prístupy. V poslednej dobe 

trojnásobne stúpol počet predpísaných psychofarmakologických liečiv. Rodičia si často 

neuvedomia, že samotné lieky poruchu neodstránia a taktiež psychofarmaká budú deti užívať 

dlhú dobu a účinok nežiaducich účinkov je veľký. 

Nesmieme zabúdať na dôležitosť komplexného prístupu k liečbe ADHD,  nakoľko ADHD je 

uznanou chorobou, ktorá prináša signifikantné bremeno a ťažkosti pre celú rodinu a 

jednotlivca. Samotné farmaká poruchu neodstránia aj keď oblasti medicíny ju považujú za 
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prvorodú.  Aj napriek dominancie farmakologických prístupov ku symptómom ADHD, 

psychologické intervencie pre prípady ADHD čoraz viac priťahujú pozornosť nielen 

samotných rodičov ale aj výskumníkov. Tu uvediem základné úskalia farmakoterapie ADHD: 

• Krátkodobý účinok medikácie. Napriek efektívnosti medikácie vo zvládaní niektorých 

kľúčových symptómov, dlhodobý efekt tohto prístupu zostáva naďalej otázny. Niektoré 

štúdie ukazujú, že zlepšenie nie je možné udržať dlhodobo až do obdobia adolescencie. 

Iné štúdie ukazujú, že efekt medikácie trvá len tak dlho, ako dlho človek užíva lieky. Preto 

sa uvažuje aj nad inými formami intervencií, ktoré by dokázali v konečnom dôsledku 

predĺžiť účinnosť liekov.  

• Veľmi úzke zameranie medikácie. Deti s ADHD majú okrem hlavných príznakov aj 

množstvo sekundárnych problémov, ktoré nie sú zvládnuteľné pomocou liekov. Napr. 

medikácia dokáže do istej miery zlepšiť interakciu dieťaťa s matkou, no nedokáže 

ovplyvniť iné problémy často spojené s ADHD, ako napr. nízke sebahodnotenie, slabé 

väzby s rovesníkmi a pod. Z tohto dôvodu ADHD nemôže byť „liečené“ čisto 

medikamentózne. 

• Žiadna alebo slabá reakcia na medikáciu, netolerancia na medikáciu. Niektoré deti nemajú 

žiadnu signifikantnú reakciu na predpísanú medikáciu, príp. účinok liekov ich neposunie 

do pásma „normy“. Niektoré deti zasa vykazujú pri užívaní liekov také vedľajšie účinky, 

kvôli ktorým je nutné túto liečbu okamžite zastaviť. Z tohto dôvodu je potrebné takýmto 

deťom a ich rodinám ponúknuť iné alternatívy liečby v podobe psychologických alebo 

špecifických intervencií.  

• Etické výhrady voči medikamentóznej liečbe. Hoci medikamentózna liečba prestavuje 

veľký prínos k riešeniu problémov s ADHD u detí a dospelých, niektorí odborníci alebo 

rodičia majú voči nej etické výhrady. Dôvody sú rôzne, možno medzi ne zahrnúť 

všeobecnú nespokojnosť ohľadom užívania psychotropných látok u detí, ohľadom 

možných vedľajších účinkov a škôd v dlhodobom meradle.  

Veľmi dobre vieme, že práca s deťmi s ADHD nie je vôbec ľahká, ale tam, kde škola a rodina podľa 

uvedených zásad úzko spolupracujú, podarí sa z veľkej časti ťažkosti postupne odstrániť, alebo aspoň 

stlmiť natoľko, že už nebránia v normálnom vzdelávacom i osobnostnom procese dieťaťa.  

 

4.4 Postavenie CŠPP pri VPS 

CŠPP: Centrum špeciálnopedagogického poradenstva poskytuje deťom, žiakom s vývinovými 

poruchami aktivity a pozornosti komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, 

logopedickú, fyzioterapeutickú starostlivosť. Pri tejto problematike spolupracuje s pediatrami, 

neurológmi, pedapsychiatrami. 

Nosným cieľom CŠPP pri VPS je ich komplexná psychologická a špeciálnopedagogická 

diagnostika.  
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Neodkladným a nadväzným postupom po diagnostikovaní VPS je                                                      

intervencia, ktorá sa v CŠPP uskutočňuje v takýchto podobách:  

-     Individuálne a skupinové intervencie, terapie pre deti a žiakov s VPS, rozvíjajúce        

      programy vychádzajúce z diferenciálnej diagnostiky (KUPOS,HYPO,  KBT, EEG a fyzio 

BFB), 

      -    Inštrumentálny program obohacovania podľa R. Feuersteina  podľa diferenciálnej  

           diagnostiky, 

- Podporné skupinové stretnutia rodičov detí s VPU,   tábory, víkendové pobyty pre deti 

s VPS. 

Pre prepojenie práce v CŠPP a školského prostredia je nevyhnutná                                                 

metodická a konzultačnú činnosť, ktorá je uskutočňovaná v podobe:  

- Poradenstvo pre rodičov v daných oblastiach  

- Metodické usmernenia pre pedagógov, špeciálnych pedagógov, rodičov  

- Metodické usmernenia pri školskom začlenení (individuálnej integrácii) v bežnej alebo 

špeciálnej triede MŠ, ZŠ, SŠ  

- Konzultácia s ostatnými odborníkmi v oblasti psychológie, zdravotníctva, 

špeciálnopedagogickej a sociálnej oblasti.  

 

Cieľom každého liečebného postupu v prípade ochorenia VPS je zmeniť nežiaduce správanie, 

ktoré nepriaznivo zasahuje do každodenných aktivít dieťaťa a jeho školských povinností. 

Mimo farmakologických prístupov k liečbe VPS u detí a dospelých predstavujú veľký prínos 

aj psychologické intervencie, ktorým sa venujeme v tomto príspevku. 

Psychologické intervencie v sebe zahŕňajú prevažne širokú škálu kognitívno behaviorálnych 

prístupov, vrátane behaviorálnej intervencie, aplikovaním metódy inštrumentálneho 

obohacovania a iných kognitívnych tréningov,  rodičovského tréningu, a tréningu sociálnych 

zručností. Pre mladšie deti (do 6 rokov) je hlavným ťažiskom behaviorálny prístup, hlavne 

rodičovský tréning. Pre staršie deti sa využívajú hlavne kognitívne, behaviorálne prístupy, 

EEG biofeedback, tréning sociálnych zručností, seba-inštruktážny tréning spojený s 

rodičovským vedením, elaxačné a dychové cvičenia, jogové cviky. Pre dospelých sú 

psychologické intervencie už menej vyvinuté, no možno povedať, že hlavné ťažisko 

predstavuje KBT prístup, EEG biofeedback, rôznych relaxačných, pohybových technikách, či 

už v individuálnych intervenciách alebo v spôsoboch krátkych workshopov.  

Väčšina prejavov VPS u detí a dospelých je spojená s ťažkosťami v správaní a koexistenciou 

s duševnými poruchami, najčastejšie s depresiou, úzkosťou, vzdorovitým a opozičným 

správaním, nízkou mierou sebahodnotenia, problémami vo vzťahoch a poruchami učenia. 

Komplexná terapeutická intervencia pre jednotlivca by preto mala zahŕňať i 

nefarmakologické prístupy, ktorých účinok je preukázaný. Ďalším cieľom by mohlo byť, že 

pomocou psychologického pôsobenia by bolo možné znížiť dávky liekov tak, že by bolo aj 

tak možné dosiahnuť pozitívny klinický výsledok. 
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Hlavným cieľom všetkých psychologických intervencií pri VPS je zlepšiť každodenné 

fungovanie dieťaťa alebo dospelej osoby a to takým spôsobom, že zlepší ich správanie a 

vzťahy v rodine a s rovesníkmi. Intervencie pre rodičov sa nezameriavajú priamo na primárne 

znaky VPS ako je nepozornosť, hyperaktivita a impulzívnosť, sú skôr vytvorené tak, aby im 

pomohli vytvoriť optimálne stratégie zvládania problematického správania.  

 

4.5 Sumarizácia problematiky VPU A VPS  

Problematika vývinových porúch učenia a správania sa často prelína. Menej často sa 

vyskytuje izolovane. Pochopenie problematiky predchádza jej znalosť.    

Pre mnohých sa zdá, že VPU a VPS sú maličkosti v oblasti zdravotného znevýhodnenia 

v porovnaní s nepočujúcimi, či nevidiacimi alebo telesne postihnutými. Ale aj takéto 

„maličkosti“ spôsobujú v živote dieťaťa, žiaka, človeka často veľký problém, s ktorým si 

často nevedia poradiť.  

Mnohokrát k prekonaniu svojho znevýhodnenia stačí pochopenie, porozumenie, akceptácia 

inakosti a vývin osobnosti môže pokračovať bez obmedzení. Mnoho známych osobností vo 

svete umenia a vedy žilo celý svoj život s dyslexiou alebo inou vývinovou poruchou učenia či 

správania a napriek tomu sa dokázali výborne uplatniť (W.A.Mozart, Leonardo da Vinci, 

Albert Einstein, Walt Disney, Thomas A.Edison, Hans Christian Andersen, Winston Churchil, 

Pablo Piccaso, George Buch jr., John F.Kennedy, alebo aj herci Tom Cruise či Whoopi 

Goldberg). Všetko to boli alebo sú úspešní ľudia. Pravdepodobne mali šťastie na chápajúcich 

rodičov, učiteľov, vychovávateľov, priateľov ktorí im pomáhali vyrovnať sa so svojim 

handicapom.  

Včasným rozpoznaním,  akceptáciou znevýhodnenia a  komplexnou starostlivosť (včasná 

diagnostika odborníkmi z rád medicínskych, psychologických, špeciálnopedagogických, 

využitie rôznych programov modifikácie, korekcie, reedukácie, intervencie, terapie) o dieťa, 

žiaka zabezpečíme primeraný, harmonický rozvoj osobnosti, čo je cieľom všetkých nás.   

Nie je umením dokázať týmto deťom, že niečo nevedia, ale je umenie dať im príležitosť 

ukázať, že niečo vedia. 
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