
 

 

Máte v triede dieťa s ADHD? 
Metodický materiál pre učiteľov 

 

Problematika ADHD, čiže poruchy aktivity 

a pozornosti, je v dnešnej dobe všeobecne známou 

a pomerne prebádanou témou, čo však nemení nič na 

fakte, že vzdelávať a vychovávať v triede dieťa trpiace 

touto diagnózou je veľkou výzvou pre vás pedagógov 

a neposlednom rade aj pre samotných rodičov. Skúsenosti naznačujú, že neexistuje 

univerzálny spôsob, ako s takýmito žiakmi kooperovať k vzájomnej spokojnosti na všetkých 

zúčastnených stranách. Na druhej strane existuje široká plejáda návrhov  a odporúčaní, ktoré 

vám pedagógom môžu pomôcť efektívne takýchto žiakov vzdelávať, a čo je možno ešte 

dôležitejšie, pomôcť im budovať si pozitívne sebahodnotenie napriek všetkým ťažkostiam, 

ktorým dennodenne čelia.  

Prijatie a vzťah 

Príznaky ADHD sú často nesprávne pochopené. Niekedy sa problematické správanie žiaka 

považuje za úmyselné a plánované. Človek, ktorý nemá presné informácie o tejto diagnóze, si 

nemusí častokrát uvedomovať, že nežiaduce správanie je výsledkom  organického 

poškodenia mozgu. Výsledkom reakcie dospelých potom bude frustrácia, sklamanie alebo 

hnev na dieťa.  Stratégiou bude odstránenie "zlého" správania dieťaťa, najmenej šťastným 

riešením je trest. Predpokladá sa, že dieťa je to, ktoré musí robiť všetko pre zmenu svojho 

správania. Myšlienka zmeny reakcie dospelých alebo prostredia často neprichádzajú do 

úvahy. A práve zmena postoja k dieťaťu, ktorému bola diagnostikovaná táto porucha, býva 

kľúčovou k zmene k lepšiemu. Prijatie faktu učiteľom, že správanie dieťaťa nie je úmyselné, 

ale je výsledkom rôznych deficitov (najčastejšie narušením exekutívnych funkcií1) mu pomáha 

vyvinúť metódy kooperovania s dieťaťom s cieľom minimalizovať jeho deficity. Zvyšuje sa 

úmyselné úsilie učiť dieťa novým zručnostiam, ktoré nahradia tie nevhodné. Je všeobecne 

známe, že pokiaľ k niečomu alebo k niekomu pestujeme pozitívny vzťah, sme kreatívnejší pri 

vymýšľaní stratégií na riešenie problémov, hľadáme spôsoby, ako dosiahnuť aj náročnejšie 

ciele. Samotné dieťa vidiac pozitívny vzťah pedagóga k nemu samotnému sa aktivizuje a je 

                                                             
1 Exekutívne funkcie sú samoregulačné zručnosti, ktoré všetci používame na splnenie úloh, zahŕňajú: plánovanie, 
organizovanie času a materiálov, schopnosť robiť rozhodnutia, prechádzať z jednej situácie do druhej, 
ovládanie emócií, učenie sa z minulých chýb 
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motivované ku kompenzácii deficitov. Zjednodušene povedané, dieťa, ktoré sa cíti prijaté také 

aké je, je ochotné viac pracovať na svojich nedostatkoch. Naopak, dieťa, ktoré je karhané za 

svoje slabosti, stráca snahu s tým niečo robiť. Na ilustráciu si stačí predstaviť seba samého 

v práci. Keď sa cítime akceptovaní a oceňovaní šéfom, dokážeme podávať vyššie výkony než 

v atmosfére kritiky, trestov a nátlaku. Urobte preto žiaka svojím partnerom tým, že poviete: 

"Poďme nájsť spoločne spôsoby, ktoré Ti pomôžu urobiť svoju prácu." Dajte najavo žiakovi, 

že si všímate jeho dobré správanie a kvalitnú prácu, a keď to uvidíte, okamžite to posilnite a 

úprimne oceňte. Či už pri pozitívnom alebo negatívnom správaní je nevyhnutné hodnotiť žiaka 

formou ,,Ja výroku“2. Príklady dobrej praxe ukazujú, že veľmi efektívne pôsobia pravidelné 

stretnutia s rodičmi, na ktorých môže prebiehať hodnotenie dieťaťa  a taktiež aj dohody 

ohľadom stratégií riešenia rôznych ťažkostí. Veľmi dôležitým sa ukazuje prítomnosť 

samotných detí na týchto stretnutiach, ktoré sú takýmto 

spôsobom vtiahnuté do riešenia problému, čím im 

dáme najavo ich dôležitosť v samotnom procese. 

Ďalej majú možnosť vidieť proces dohadovania sa 

medzi rodičom a učiteľom a zároveň sa tým zabezpečí, 

že všetky zúčastnené strany majú o probléme 

a postupe riešenia rovnaké informácie. 

Priestor a organizácia 

 Efektívnejšie k udržaniu pozornosti sa ukázalo usporiadanie lavíc do radov, nie do kruhu 

alebo okolo jedného veľkého stola. 

 Žiak s ADHD by mal sedieť ďalej od okna a dverí, niektorým žiakom vyhovuje sedieť 

vpredu, aby ich nič nerušilo, iní potrebujú mať prehľad v triede, preto sa otáčajú a je preto 

pre nich výhodnejšie sedieť vzadu. 

 Veľa žiakov uprednostňuje sedenie osamote, je však dôležité, aby samostatná lavica 

nebola prezentovaná ako ,,za trest“ alebo ,,aby si nerušil ostatných“. Iným dojmom pôsobí, 

keď to predostrieme ako ,,väčší priestor na prácu“. 

 Výber spolužiaka, s ktorým má dieťa trpiace ADHD sedieť, je veľmi dôležitý. Posadiť vedľa 

seba dvoch žiakov, ktorí majú ťažkosti v učení alebo správaní je síce praktické pre učiteľa, 

ale pre týchto žiakov je to istým spôsobom stigma. Taktiež sa takíto žiaci môžu rušiť 

navzájom, nedokážu si medzi sebou pomôcť, čo ich vedie k otáčaniu sa a vyrušovaniu 

ostatných. Aj časté zmeny v zasadacom poriadku môžu zbytočne viesť ku komplikáciám. 

Pre žiaka s ADHD prináša každá zmena v zaužívanom systéme potrebu adaptácie 

                                                             
2 1, pomenujte pocit 2, popíšte konkrétne správanie osoby (nikdy nie jej vlastnosti!) 3,popíšte ako na vás toto 
správanie pôsobí 4,navrhnite riešenie 
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a vybudovania nového systému, čo môže trvať dlhšie než u iných žiakov, viesť ku stresu, 

konfliktom alebo zvýrazneniu prejavov ADHD.  

 ,,Zlatá stredná cesta“ by mala platiť aj pri výzdobe triedy. Prázdne triedy pôsobia nevľúdne, 

no prezdobené priestory ponúkajú veľa príležitostí na rozptýlenie. Okrem obsahu výzdob je 

dôležité aj ich farebné prevedenie, kedy sa odporúča voliť farby, ktoré pôsobia jemne, 

upokojujúco, nie príliš agresívne. Medzi takéto farby patrí modrá, zelená a žltá, prípadne 

oranžová. 

 Vhodnou kompenzáciou deficitu v exekutívnych funkciách sú pomôcky uľahčujúce 

organizáciu práce a pracovného priestoru. Odporúča sa, aby mal žiak farebne rozlíšené 

pomôcky na konkrétny predmet, aby používal zakladače (napr. na osobitné pracovné listy). 

Nápomocné je, keď si môže niektoré pomôcky nechávať v škole, respektíve môže využívať 

dve sady učebníc – jednu doma a jednu v škole. Veľkou pomocou zo strany učiteľa je, keď 

ukáže žiakovi, ako si najlepšie usporiadať pomôcky na lavici a dohliada na to, či má všetko 

v poriadku. 

 Dôležité je vytvoriť pre dieťa komfort pri sedení, tzn. zvoliť správnu veľkosť stoličky a lavice, 

ktoré sú v dobrom stave. 

Spôsoby a techniky vyučovania 

Prejavy ADHD v sebe zahŕňajú zníženú schopnosť 

sústredenia sa, obmedzenú kapacitu pracovnej pamäte, ako 

aj dezorganizovanosť v informáciách. Nasledujúce spôsoby 

môžu pomôcť žiakom kompenzovať tieto deficity, čím sa 

následne zlepšuje kvalita  porozumenia a zapamätania 

obsahu hodiny. 

Úvod hodiny: 

 Na začiatku každej hodiny informujte o jej priebehu a aktivitách, ktoré sú naplánované. 

 Takisto sa odporúča predstaviť žiakom obsah hodiny a čo sa očakáva, že si z hodiny 

odnesú. 

 Vymenujte pomôcky, ktoré budú na hodine potrebovať. V prípade, že to necháte na 

samotné dieťa s ADHD, môže to viesť ku komplikáciám. 

Priebeh hodiny: 

 Udržiavajte so žiakom očný kontakt, keď hovoríte dôležité informácie. 
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 Pozorne pozorujte dieťa, aby ste určili, kedy je dieťa obzvlášť pozorné (napr. začiatkom 

dňa, po prestávke, pred obedom). Naplánujte najťažšie a najnáročnejšie úlohy a aktivity v 

týchto časoch.  

 Zaveďte zvukový signál, ktorý bude signalizovať blížiace sa ukončenie aktivity a prechod 

na inú činnosť. 

 Deti s ADHD potrebujú mať jasnú štruktúru, tzn. jasné a zrozumiteľné inštrukcie, čím menej, 

tým lepšie.  

 Využívajte rôzne didaktické pomôcky, ktoré budú pútať 

žiakovu pozornosť a napomôžu k zapamätaniu si informácie 

nielen sluchovou, ale aj zrakovou cestou. Vhodné sú rôzne 

myšlienkové mapy, tabuľky, obrázky, schémy a pod.. Pri 

ústnej inštrukcii zapíšte na tabuľu dôležité informácie 

a naopak. 

 Rozdeľte veľké, zložité úlohy na menšie, zvládnuteľné segmenty. Napríklad, ak je dieťaťu 

pridelených päťnásť matematických úloh, zadajte mu ich v troch sadách po piatich. Keď 

dokončí jednu sadu, dajte mu ďalších päť. To bude menej zastrašujúce a frustrujúce. 

 Využívajte nenápadné signály, ktoré žiakovi napomenú, že sa má sústrediť a ktoré nebudú 

vyrušovať ostatných. Môže to byť dotyk na rameno, u mladších žiakov sa môže využívať 

symbol semaforu, ktorý bude mať na lavici a na ktorý budete v prípade potreby ukazovať, 

nalepenie ,,post – it“ s jednoduchým pokynom na lavicu a pod. Vhodnými sú aj svetelné 

signály prostredníctvom osvetlenia v triede, ktorými môžete dať znamenie, že v triede je 

príliš rušno a pod.. 

 Po položení otázky nechajte dieťaťu čas na prípravu odpovede (cca 15 sekúnd), tým zvýšite 

šancu na správnu odpoveď, pretože dieťa sa môže skoncentrovať a zamyslieť sa. 

 Dajte mu možnosť opravy odpovede, napr. po vyrátaní príkladu ho nechajte overiť si 

výsledok na kalkulačke. 

 Striedajte a obmieňajte činnosti, hyperaktívnych žiakov dokážu upútať rýchle a dynamické 

hry, kde môžu aj súperiť. Dobre pôsobia aj skupinové aktivity. 

 Umožnite žiakovi počas hodiny si mentálne oddýchnuť, kedy môže napr. stláčať 

antistresovú guličku alebo iný predmet, ktorý nebude rušiť ostatných. 

Ukončenie hodiny: 

 Informujte žiakov, že o 10 minút sa bude hodina alebo aktivita končiť. 

 Na konci hodiny zosumarizujete základné pojmy. 

 Overte si, čo si žiaci zapamätali. 

 Nechajte troch žiakov zopakovať nahlas domácu úlohu. 

 Aj pri zadávaní domácich úloh využívajte multisenzorický prístup. 
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Modulácia správania 
 

 Presne definujte správanie, ktoré je žiaduce a za ktoré dieťa získa 

ocenenie. Vždy je potrebné formulovať požiadavky spôsobom, čo 

chceme od dieťaťa, nie čo nemá robiť. Napríklad namiesto toho, 

aby sme žiadali dieťa, aby nevyrušovalo, požiadame ho, aby v čo 

najväčšej tichosti dokončilo úlohu. 

 Ocenenie by malo nasledovať bezprostredne po žiaducom 

správaní, o ktorom chceme, aby ho dieťa opakovalo aj v budúcnosti. 

 Nikdy nepovažujte dobré správanie za samozrejmosť. Chváľte a posilňujte dieťa keď 

trpezlivo pracovalo, zostalo na svojom mieste, zotrvalo pri úlohe a spolupracovalo. 

 Variujte formulácie ocenení, aby to dieťa nezačalo brať ako klišé. 

 Buďte konzistentný a úprimný pri oceňovaní, len vtedy to bude mať efekt.  

 Je lepšie používať oceňovanie dobrého správania než trestanie, pretože trestami si dieťa 

vytvára opozičné postoje voči nám dospelým, čo ho nemotivuje k spolupráci. 

 Užitočné je ignorovať mimovôľové rušivé správanie ako prejavy motorického nepokoja, 

ktoré príliš nerušia ostatných. 

 Legitimujte potrebu pohybu a aktivity dieťaťa navrhovaním aktivít v triede, ktoré umožňujú 

a podporujú pohyb. 

Na záver 

Sme presvedčení, že aj tá najnáročnejšia situácia v triede, s ktorou sa stretávate, má svoje 

riešenie. Ponúknuté odporúčania a rady prijmite ako inšpiráciu do vašej každodennej 

namáhavej práce. Nezabudnite, že sme tu pre vás  a radi vám pomôžeme či už ohľadom 

vašich žiakov s poruchou aktivity a pozornosti alebo s akoukoľvek inou ťažkosťou. Preto nás 

neváhajte kontaktovať, alebo odporučte rodičom návštevu nášho zariadenia. 

Všetka zloba pochádza zo slabosti. Dieťa je zlé len preto, 
že je slabé. Učiňte ho silným a stane sa dobrým. Ten, kto 

by mohol všetko, nerobil by nič zlé. 
Jean Jacques Rousseau 
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