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1. Úvod 

V této příručce jsou uvedeny základní postupy, metody, 

techniky, nápady a náměty pro práci s dětmi s ADD/ADHD. Také 

jsou zde uvedeny kontakty na organizace, které se tímto zabývají, 

literatura a internetové odkazy, které mohou pomoci učitelům 

nalézt potřebné informace. 

2. Zásady komunikace a práce s dětmi s 

ADD/ADHD 

Při práci s těmito dětmi je velmi důležitá spolupráce rodiče a 

školy. 

Učitel by měl mít vytvořený kladný vztah s rodiči a často je 

kontaktovat a komunikovat s nimi. 

Učitelé by se měli také v této oblasti stále vzdělávat, využívat 

zkušeností kolegů apod. 

Učitel musí vynaložit více energie, úsilí a času, aby jeho práce 

s těmito dětmi byla úspěšná a měla smysl. 

Žáci s ADD/ADHD potřebují speciální přístup, přesto může mít 

učitel jakýkoliv styl učení a nijak ho tento přístup neomezuje. Je 

nutný řád a struktura ve třídě, srozumitelná komunikace, jasná 

pravidla, stálý kontakt s nimi, zpětná vazba, pružné střídání doby 

aktivity a klidu, tedy pevný režim dne. 

Je třeba individuální přístup. To znamená například rozložit 

zadané úlohy na menší části, řešení úkolu názorně předvést, dávat 

srozumitelné instrukce, těmto dětem je také třeba pomoci uspořádat 

pracovní prostor a ve chvílích, kdy přecházejí od jedné činnosti ke 

druhé. 

Dále jsou nezbytné vyučovací metody, které dokáží žáky upoutat 

a zaujmout, podporují spolupráci s ostatními. Tzn. kooperativní 

učení, týmové učení, projekty... 



Je nezbytné pracovat v týmu tvořeném učiteli, vedením školy, 

psychology, rodiči a lékaři. S tím souvisí shromažďování žákových 

prací a zaznamenávání specifických vzorců chování pro lékaře i 

pro rodiče- ti často nevěří, že má dítě nějaký problémy a svádějí 

vinu na učitele. 

S rodiči by měl učitel jednat uvážlivě, sdělovat jim i pozitivní 

postřehy, popsat rodičům metody jakými pracuje. 

Je třeba rozdělit počet žáků s ADHD/ADD do tříd tak, aby jich 

v jedné nebyla větší skupina. 

Učitel musí mít citlivý přístup, v žádném případě tyto děti 

neponižovat a neztrapňovat. Právě ony jsou totiž náchylní ke ztrátě 

sebeúcty. 

Žáci s ADD/ADHD by měli sedět v lavicích tak, aby na učitele 

dobře viděli a učitel je měl nablízku, kdyby potřebovali pomoct. 

Měli by také sedět vedle dobře soustředěných dětí a mít dostatek 

prostoru. 

Je také velmi důležité chválit a dávat možnost ukázat silné stránky 

těchto dětí ostatním žákům. 

Významná je také prevence problémového chování. Je třeba 

naučit žáky pravidlům, které si mohou třeba také sami 

prodiskutovat a sepsat. Učitel musí věnovat dostatek času 

vysvětlením toho, co je a co není ve třídě přijatelné a jasně stanovit 

důsledky nežádoucího chování. Požadavky na chování žáků je 

nutné vysvětlit, napsat, předvést a nacvičit(například mluvení 

polohlasně) 

V některých případech je třeba vyřešit nastalou situaci, kdy se dítě 

s ADHD přestane ovládat, dočasným oddělením od skupiny. Je 

několik možností: 

- ve třídě odvedením žáka pryč od rozptylujícího podnětu. 

Například posazením na tzv.meditační židli na které může žák 

přemýšlet nad svým nevhodným chováním. 

- dohodou s jiným učitelem na umístění takového žáka do jeho 

třídy se samostatným úkolem 



- odvedením do družiny 

Dítě by mělo vědět proč je od skupiny odloučeno a učitel by měli 

tuto metodu užívat s mírou. V USA mají na každé škole svého 

psychologa a pedagoga, který dohlíží na žáky dočasně odloučené 

od skupiny. 

Nevhodné chování by měl řešit učitel soukromým rozhovorem se 

žákem. Učitel by měl žákovi pasivně i aktivně naslouchat, vyjádřit 

pochopení, mluvit klidně, připomenout pravidla a důsledky jejich 

porušení. 

Dobré je domluvit si se žákem signál, který mu připomene, že se 

chová nevhodně a mohlo by dojít ke konfrontaci. 

Žákům s ADHD dělá často velké problémy sedět v klidu na židli. 

Učitel by měl zjistit příčinu-někdy pomáhá úprava židle. Tito žáci 

mají zvýšenou fyziologickou potřebu pohybu a proto by se měl 

učitel snažit je aktivně zapojovat do vyučování a dovolit jim 

v rozumné míře se pohybovat. 

Je dobré naučit žáky některým relaxačním technikám. 

Učitel musí dbát na bezpečnost dětí zvlášť v praktických hodinách. 

3. Kooperativní vyučování 
Kooperativní vyučování by mělo mít těchto 5 prvků: 

1. Vzájemná pozitivní závislost, zníž vyplývají společné cíle, 

odměny, sdílené materiály, a přidělené role. 

2. Interakce tváří v tvář- skupinka dětí si vidí do očí. 

3. Individuální zodpovědnost- učitel může jednotlivé žáky ve 

skupině vyzkoušet nebo určí jednoho, který odpovídá za 

všechny. 

4. Rozvíjení komunikačních dovedností ve dvojicích a malých 

skupinkách. 

5. Hodnocení práce skupiny- skupina by měla být velmi pečlivě 

vybrána, aby žáci v ní byli ochotní se dělit o informace 

a spolupracovat, neodbíhali od tématu, navzájem se 

povzbuzovali a hovořili spolu o své práci. 



Uspořádání skupin: 

skupiny by měly být malé a heterogenní 

žáci ve skupinách by si měli vidět do očí 

ve skupině by měly být rozděleny role a funkce - čtenář, 

zapisovatel, kontrolor, správce pomůcek 

všem žákům musí být jasná pravidla chování ve skupině 

sebereflexe skupin - každá skupina by měla svůj výkon zhodnotit 

a zamyslet se nad tím, co udělat příště lépe 

Kooperativní vyučování pomáhá dětem s ADHD především tím, že 

dostávají rychleji zpětnou vazbu a nemusí dlouho čekat až na ně 

přijde řada. V malé skupině si také nejlépe procvičí sociální 

dovednosti. 

5. Relaxace jako jedna z metod zkvalitnění výuky 

Cílem je motivovat učitele, aby používali alespoň nejjednodušší 

metody relaxace během vyučování a zlepšila se tak efektivita 

výuky. Relaxace je zaměřená na všechny žáky, ale velký efekt by 

měl být patrný právě u žáků s ADHD a SPU. 

U dětí slouží relaxace к uvolnění organismu, ke snížení 

svalového a mentálního stresu. Relaxace přispívá rovněž k tomu, že 

děti jsou pozornější, lépe se zapojují do hry a jsou vnímavější. 

Pomáhá jim zvyšovat sebedůvěru, zdokonalovat paměť a 

soustředění a umožňuje tak zlepšovat kvalitu procesu učení. Po 

více nebo méně intenzivní duševní nebo tělesné aktivitě umožňuje 

relaxace dítěti dosáhnout stavu pohody, klidu a harmonického 

soustředění pro příští činnost (ať už je to další školní výuka, 

hudební výchova, nebo jídlo, návrat domů atd.). 

Relaxace přispívá rovněž к rozvoji laterality. Učí děti osvojovat si 

prostorové pojmy (horizontální, vertikální, pravý, levý, nahoře, 

dole, vpředu, vzadu), nezbytné pro čtení a psaní. 



Relaxace tedy usměrňuje energii dětí, upravuje úroveň jejich 

aktivace a přispívá к jejich celkové pohodě. 

Obecné zásady pro nácvik relaxačních technik 

1. relaxační techniku musíme sami zvládat 

2. předem děti seznámit s účinky a cílem relaxačního cvičení 

3. vlastnímu relaxačnímu cvičení by u dětí s LMD měla 

předcházet pohybová aktivita 

4. děti s LMD potřebují hranice, a proto je nutné je předem 

stanovit i při cvičení relaxačních technik 

5. imaginaci zaměřujeme na to, co děti zajímá a baví 

6. délku relaxace přizpůsobíme věku dětí 

7. při nácviku relaxačních technik nic není špatně 

8. nesmíme být zklamáni, když děti nereagují tak, jak 

předpokládáme 

9. relaxační techniky na závěr doplnit krátkým rozhovorem 

10. je nutné znát zdravotní stav dětí 

11. naučit děti cvičit relaxační techniky pravidelně 

12. к relaxačním technikám nikdy nepatří násilí - cvičíme jemně, 

plynule, bez bolesti 

13. čím dříve se děti naučí uvolňovat, tím větší budou mít cvičení 

efekt 

14. záleží na osobnosti učitele 

Vybrané techniky relaxace a praktické provedení ve 

škole 

1) Dechová cvičení a imaginace- Představy, které nám pomáhají 

prohloubit duševní stav, vnitřní klid. Jde o cíleně zaměřené snění. 

Relaxační cvičení jsou náročná na soustředění a pozornost a 

vyžadují trpělivost. U dětí s LMD je tedy potřeba postupovat po 

krocích, volit jednodušší relaxační techniky a ze začátku relaxovat 

krátce. Při relaxaci se využívá fantazie, která je u dětí s LMD 



většinou velmi bohatá a někdy bývá problém přivést je zpátky do 

reality. Aby se nezměnila pozitivní imaginace na negativní, 

musíme být opatrní. Imaginace je nutné volit s ohledem na 

individualitu dítěte. Cílem je naučit tyto děti rychle se uvolnit i 

v běžných životních situacích a zase se rychle aktivizovat. 

К nácviku dechových cvičení byla vypracovaná metodika 

(Lokšová 1983,1986,1987). Metodika je velmi účinná a tato 

technika relaxace nevyžaduje vysoké prostorové a časové nároky. 

Zde uvádím celou metodiku jak bude nácvik probíhat ve třídě: 

1. fáze nácviku (trvá asi 3-4 minuty): V této fázi se nacvičuje 

správné sezení a dýchání. Tato fáze by se měla s každou třídou 

trénovat týden každý den a cílem je, aby si žáci dokázali najít 

rychle a bez problémů nejpohodlnější polohu a soustředit se na 

správný rytmus dýchání podle instrukcí, které jim budeme 

dávat. Říkáme: „Sedněte si tak, aby se vám sedělo co 

nejpohodlněji. Můžete si položit ruce na lavici a dát si na ně 

hlavu. Začněte pravidelně dýchat. Na začátku musíte na 

dýchání myslet. Se zavřenýma očima sledujte vzduch proudící 

dovnitř a ven vaším nosem. Uvědomte si každý nádech a 

výdech Dýchejte zhluboka, lehce a pravidelně - nádech, 

výdech, ...."(opakujeme asi minutu). 

2. fáze nácviku: V této fázi se po navození relaxovaného stavu 

viz 1. fáze, vypráví speciální texty. Před každým příběhem je 

nutné říci Úvodní text, jehož cílem je navození stavu relaxace, 

po něm následuje vlastní příběh a na závěr text závěrečný. 

Úvodní text: „Sedněte si tak, aby se vám sedělo co nejpohodlněji. 

Můžete si položit ruce na lavici a dát si na ně hlavu. Začněte 

pravidelně dýchat. Na začátku musíte na dýchání myslet. Se 

zavřenýma očima sledujte vzduch proudící dovnitř a ven vaším 

nosem. Uvědomte si každý nádech a výdech Dýchejte zhluboka, 

lehce a pravidelně - nádech, výdech,.... Nehýbejte rukama, prsty 

jsou položené volně na lavici, postupně cítíte, jaké jsou těžké a 



nemůžete s nimi hýbat. Nohy jsou také klidné. Nehýbejte se, jen se 

pohodlně pololeže opírejte o lavici. Uvolněte ramena, krk, ústa, 

tváře, čelo. Celé tělo je těžké, nechce se vám hýbat. Teď budete 

poslouchat jen můj hlas, co vám budu vyprávět". 

Vlastní relaxační příběh - příklad (je možno si vytvořit jakýkoliv 

příběh a přizpůsobit ho věku žáků): „Dýchejte klidně, oči jsou 

zavřené. Budete si představovat všechno tak, jako byste snili. 

Představte si, že ležíte na zadním sedadle krásného auta. Sluníčko 

na vás svítí a příjemně vás hřeje. Cesta je rovná a auto vás unáší 

do cizí země. Je tam všechno velmi krásné a čisté. Všude je 

tichoučko a vy příjemně odpočíváte. Stále se vezete, cesta je velmi 

dlouhá a tichoučce ubíhá. Nádech, výdech, nádech, výdech. Cesta 

je rovná a okolo se rozprostírají zelené louky. Cestu lemuje lán 

nádherných voňavých květin. Všude je klid a příjemná vůně. Je vám 

velmi dobře. Auto se otáčí a veze vás zpět do světa lidí. Vy jste si 

příjemně odpočinuli a cítíte se výborně. Otevřete oči". 

Závěrečný text: ,,Otevřete oči, zamrkejte víčky, zakružte očima. 

Podívejte se teď na ruce, jsou svěží. Zkuste s nimi pohybovat, 

procvičte prsty, pokuste se jakoby zahrát na klavír. Cítíte, jaké jsou 

čilé, jsou už připravené к práci. Teď se protáhněte, zakružte 

rukama, zahýbejte nohama, cítíte se velmi čerství, protože jste si 

dobře odpočinuli. Jste odpočatí, plní sil, energie a chuti do práce ". 

2) Automatická kresba - tuto relaxační metodu vnesla do škol Eva 

Suttnerová z Centra alternativní péče ve Starém Plzenci. Vytvořila 

projekt, kteiý se realizoval na jedné umělecké škole v Čechách, kde 

se děti poprvé setkaly s takzvanými domalovánkami. To jsou 

inspirativní předkresby, které mají člověku pomoci se lépe uvolnit a 

pomáhají automatickou kresbu snadněji rozvinout. Její kniha a 

pracovní sešit by mohli být velkou pomocí při realizaci tohoto 

projektu. 



Tato metoda j e k nácviku jednodušší než cvičení dechová. Každý 

učitel a následně žák dostane papír a z domova si přinese barevné 

pastelky. Lze použít okopírované předkresby z pracovního sešitu 

Evy Suttnerové. Relaxaci by se mělo věnovat maximálně 5 minut. 

Před začátkem relaxace požádejte kolegy a následně žáky ve 

třídách, ať si vyberou barvu se kterou budou chtít kreslit. 

1. fáze této metody je navození relaxovaného stavu, ale na 

rozdíl od dechových cvičení není nutné této fázi věnovat tolik 

času. Říkáme: „Zklidněte se, co nejpohodlněji se usaďte,zavřete 

oči na chvíli oči a klidně dýchejte nádech, výdech,...,". 

2. fáze: „ Otevřete oči, vezměte si pastelku, chvíli držte ruku 

nad papírem a nechte ruku volně pohybovat po papíře ". 

3. fáze: „Odložtepastelky, protáhněte se, usmějte se". Nyní se 

několika kolegů, případně žáků, zeptejte, jak se jim kreslilo 

a jak se cítí. 

5. Kontakty, literatura a užitečné odkazy na 

internet 
Zde jsou uvedeny důležité kontakty na různé organizace, instituce, 

odkazy na webové stránky a literatura, která se týká dětí 

s ADD/ADHD. 

Občanské sdružení hyperaktivita 

Odborníci z občanského sdružení Hyperaktivita poskytují 

supervizi institucím a pracovníkům působícím v oblasti sociálních 

služeb. 

Sdružení zajišťuje služby pro rodiny s dětmi školního věku 

a komplexní diagnosticko-nápravný program. Komplexní 

diagnostiko-nápravný program je realizován individuálně, na míru 



podle potřeb každého konkrétního dítěte a jeho rodiny. Základem 

programu je vstupní diagnostické vyšetření, na základě kterého je 

vytvořen plán rozvoje dítěte. 

Dále se zabývá výchovným poradenstvím, sociálním 

poradenstvím, provozuje terapeutické aktivity jako jsou skupinová, 

individuální terapie, sociálně pedagogická podpora rodičům, 

svépomocné skupiny pro rodiče, skupinový nácvik pozornosti, 

nácvik pro rodiče. 

Sdružení zajišťuje také letní tábory pro děti s hyperaktivitou. Pro 

učitele se pořádají kurzy práce s neklidnými a nesoustředěnými 

žáky a kurzy pro klinické a poradenské psychology, případně i 

psychiatry a speciální pedagogy -Psychodiagnostika ADD/ADHD. 

Kontakty: 

Tel.: 420-776 240 141, e-mail: info@hyperaktivita.cz 

Adresa sdružení: Trenčínská 2/2632, Praha 4, 141 00 

Adresa projektu: Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1 

Občanské sdružení ROST 

OS ROST nabízí služby rodinám i jednotlivcům v oblasti 

rodinného poradenství. Osvětovou a vzdělávací činností chce 

přispět ke zkvalitnění služeb pro rodinu. Nabízí psychologické a 

speciálně pedagogické poradenství v oblasti školního vzdělávání, 

psychologické a speciálně pedagogické poradenství v oblasti 

výchovných obtíží, práci s rodinou, práci s kolektivy. 

Kontakty: 

Občanské sdružení ROST - Rodina s tématem 

Barunčina 11 

Praha 4 - Modřany 

mailto:info@hyperaktivita.cz


143 00 

e-mail: rost.os@seznam.cz, telefon: 605 586 596 

Web: http://rost.wz.cz 

Organizace, které se zabývají videotréninkem interakcí: 

Středisko výchovné péče Klíčov - ambulantní oddělení TRIGON 

Na Pláni 59 

155 00 Praha 5 

tel: 251 61 47 34 (35), 776 312 817 

e-mail: trigon@klicov.cz 

Instituce zabývající se EEG biofeedbackem: 

Biofeedback centrum a institut 

zdravotnické zařízení - klinická psychologie, 

EEG laboratoř, psychoterapie, soudní znalectví 

PhDr. Jiří Tyl 

Evropská 94, 160 00 Praha 6 

Tel: 233 320 499 - Mobil: 774 224 962 

E-mail: Tyl@centrum.cz 

Psychiatrická a psychoterapeutická ordinace + EEG biofeedback 

MUDr. Martin Vimr, Mgr. Kateřina Dvořáková 

Koněvova 221 

Praha 3 - Jarov, 130 00 

Tel.: 266 313 428, 604 458 577, 604 184 148 

E-mail: vimrmar@pha.inecnet.cz 

Milena Svorová - Aura Video Biofeedback 

Jungmannova 5 

Praha 1, 110 00 

Tel.: 224 948 615,603 412 584 

E-mail : mi lena. svoro va@auravideo. cz 

mailto:rost.os@seznam.cz
http://rost.wz.cz
mailto:trigon@klicov.cz
mailto:Tyl@centrum.cz
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