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MAP Karlovarsko III  (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_82/0019936) 

Pracovní skupina č. 3 „Rovné příležitosti“ – rozšířené jednání 

Místo konání: ZŠ a ZUŠ Žlutice 

Datum: 12. 4. 2021 

Přítomní: dle prezenční listiny 

Téma: Práce s žáky s psychickými poruchami a problémovým chováním 

 
Rozšířené jednání pracovní skupiny začalo úvodním slovem lektorky paní Ellen Mlátilíkové. 

Následovala živá diskuse. Na úvod představila lektorka sebe a svojí praxi v daném tématu. 

Přítomní pedagogové sdíleli své aktuální zkušenosti, pokud takové žáky mají ve svých třídách. 

Většina přítomných pedagogů má s žáky s psychickými poruchami a problémovým chováním 

zkušenost.  

 

V první řadě by pedagog měl přestat myslet a používat podmiňovací způsob. Např.: žák BY měl 

umět chovat. Každý je totiž individualita a vycházíme z různého rodinného prostředí, režimu. 

Vytvářet takové podmínky vzdělávání, které nastaví učitel na možnosti žáka, co žáka umí a od 

toho se odvíjí další působení pedagoga.  Cílem pedagoga naučit žáka danou kompetenci, ale 

každý žák je na jiné úrovni pro dosažení cíle, dané kompetence. V takovém případě je vhodné 

nastavit žákům možnosti v podobě podpůrného opatření. Možnosti podpůrných opatření byly 

prezentovány na křížovce s možnostmi využití formativního hodnocení, metody open-book, 

hledání možností získání informací prostřednictvím internetu s rozvojem zrakového a 

sluchového vnímání a paměti.  

 

Tip: využívání možnosti podpůrného opatření vede k tomu, že žák hledá cestu a není nutné 

vyžadovat pamětní zapamatování některých informací, především u žáků s hraničním 

intelektem, či u žáků s LMP.  

 

Učitel by si měl odpovědět na otázku, co pro něj jsou žáci – čtyřkaři, jaké dovednosti, znalosti 

má mít tento žák, jaká podpůrná opatření může využít, tak aby zvládnul proximální zónu a 

osvojil si danou kompetenci.  

 

Lektorka se zaměřila především na praktické tipy v práci s žáky s problémovým chováním. 

Například zmínila techniku na upoutání pozornosti. Příklady uváděla na extrémních příkladech 

negativního chování žáků, především žáků 2. stupně základní školy, kde je nositelem zpětné 

vazby především třída, třídní kolektiv. Lektorka předvedla možnosti diferenciace prostorem, 

práce s klimatem třídy.  Pedagog tak může bezeslovně dát najevo, že určité negativní jednání 

netoleruje, např. při narušení osobní zóny , může dítě znejisti a od negativního chování ustoupit.  
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Lektorka uvedla příklad, kdy nám někdo zasedne naše oblíbené místo. Jako dospělí lidé, jsme 

schopní to v klidu akceptovat. Ale děti toto vnímají o dost více intenzivněji, jsou neklidné a 

může z toho vzniknout náročná situace.  

 

ADHD děti patří do rukou psychiatra. Je to lékařská záležitost. Některé projevy chování, 

označované učiteli za ADHD => mohou být důsledkem nevhodných vzorů chování z rodiny. U 

žáků ADHD je vhodné pracovat s prostorem, upoutávat pozornost žáka přiblížením k jeho 

lavici, v takovém případě je ideální např. 3. až 4 lavice. Pokud ADHD žák začne vyrušovat, 

vyjdeme směrem k dítěti, upoutáme jeho pozornost a poodejdeme zpět. Je dobré vysledovat 

chvíli, kdy jeho pozornost se obrátí opět k nám a začít se vracet zpět. Je dobré, v tomto případně 

komunikovat i s asistentem, aby to také sledoval. 

 

Postřehy:  

• Děti co se chtějí „trefovat“ do pedagoga svým náročným chováním sedí většinou od 

pedagoga v diagonále.  

• Neříkat žákům stále co nemají dělat, ne, ne, ne. Pak udělají totiž přesný opak. Důležité 

je říkat co po nich chceme.  

• Když si děti nejsou jisté, začínají si mezi sebou povídat. Platí to však i o dospělých.  

 

Jak se bránit slovním útokům: 

- Nelze to přejít – důležité je aby pedagog měl navrch a poslední slovo 

- Vytáhnout si žáka z kolektivu - jinak to posílí jeho autoritu v kolektivu 

- Mluvit za sebe – např.: Co my k tomu řekneš? 

 

Komunikační techniky: 

- Pokud po pedagogovi někdo vystartuje rodiče/žák – nejdříve neříkat nic (pozor, je 

těžké se udržet), emoce se uklidní od půl do 1 minuty. 

- Pedagog má tedy čas si rozmyslet odpověď, kterou po uklidnění emocí může sdělit. 

- Záleží na osobnostním nastavení (introvert x extrovert) 

 

Tipy: 

- Zkusit si nahrát sám sebe a svojí hodinu (mít telefon v rohu, aby zabíral jen pedagoga) 

- Každý žák je rád chválen, ale i častá pochvala může vyvolat v dítěti neklid, především 

u introvertních dětí, je tedy možné využít pochvaly u žákovy lavice, v ústranní. Naopak 

žák extrovertní má rád pochvalu před třídou.  

 

Diskuse se nasměrovala i k P-P poradně a práci s rodiči. 

Lektorka přítomným potvrdila, že doporučení metod práce s žáky z ŠPZ je pro pedagogy 

doporučující. Některá opatření jsou závazná, jiná jsou doporučující s cílem posouvat žáka a 

rozvíjet jeho schopnosti.  
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Je vhodné s rodiči doporučení ke vzdělávání projít a nastínit postup. Otázka pro rodiče – co 

chcete mít ze svého dítěte? Rodič vždy nějak odpoví. Ať je odpověď jakákoliv, tak je k dané 

profesi nějaká kompetence, dovednost (číst, psát počítat, cizí jazyk) – jde nám o posouvání žáka 

v dané kompetenci  (dává žákovi prostor) – důležité si to před tím s rodičem ujasnit 

Pedagog je odpovědný za přípravu podmínek pro vzdělávání jejich dětí podle jejich nejlepšího 

vědomí a s vědomí.  

 

Tipy na práci s autistickými dětmi. 

Lektorka doporučila videa na Youtube – Vyhledání podle hesla CHAINING. Jedná se o řetězení 

zepředu (učit se něco) či řetězení zezadu (potlačit něco). Ideální je, když je to v kooperaci 

s rodiči. U těchto dětí lze měnit jen jednu věc, např. mytí rukou. 

 

Jednání pracovní skupiny bylo pojato jako rozšířené, tj. vedla se diskuze na předem zvolené 

téma pod vedením lektorky. Tato forma jednání byla pro účastníky přínosná. Téma bylo předem 

identifikováno jako potřebné zejména pro školy v na Žluticku a Toužimsku. 

 

Zapsal: David Šebesta 

 

 

 

 


