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Rozhovor č. 1 školský psychológ Tomáš - stredná odborná škola 

 

Popíšte mi, prosím na úvod, aký máte úväzok, čo všetko je náplňou vašej práce. 

Mám na škole polovičný úväzok, pracujem tu len polroka. Robím bežné veci ako každý školský 

psychológ, venujem sa práci so žiakmi, ale som tu aj pre učiteľov. Už po relatívne krátkej dobe 

ma niekoľko učiteľov vyhľadalo s prosbou o pomoc, aj keď ma ešte dobre nepoznali. Jednalo 

sa o súkromné záležitosti. Prekvapilo ma, že už mali tú dôveru, možno to vybudoval psychológ 

predo mnou. Aj napriek tomu, že som bol mladý a nový, nebol to pre učiteľov problém, 

vyhľadať moju pomoc. Ja sa im snažím pomôcť, aj keď sa to netýka práce so žiakmi. 

Ako hodnotíte vzťahy v rámci pedagogického zboru vo všeobecnosti? Rešpektujú podľa Vášho 

názoru učitelia pozíciu šk. psychológa? 

Tak, ja som tu na škole už tretí psychológ, čiže tá pozícia je tu už asi od roku 2012. A táto škola 

sa všeobecne dosť snaží. Moji predchádzajúci kolegovia mi dosť vyšľapali cestu. Každý vie, že 

psychológ na škole je a môžu sa na neho obracať. Myslím, že celkovo tá pozícia tu na škole je 

zavedená dobre. To, ako som sa zaviedol ja, ťažko povedať. S niektorými učiteľmi som vo 

veľmi častom kontakte, aj osobne aj pracovne. S niektorými sa bavím len na obede. 

S niektorými sa len pozdravíme a to je všetko. Myslím, že ten osobný vzťah je veľmi dôležitý, 

aby vedeli ako sa správam, ako sa správať nebudem, v čom pomôžem, v čom nie. Ale ťažko 

povedať, prečo sa na mňa niektorí neobracajú. 

Spomínal som, že ma niektorí vyhľadali sami lebo mali nejaké ťažkosti, s ktorými chceli 

poradiť. Proste ma zastavili na chodbe, spýtali sa, či mám čas. Boli teda pri mne na konzultácii 

a ja som im poradil, čo by s tým mohli robiť. Takže to je možno aj o tom, ako dobre ma poznajú, 

či mi dôverujú. 

Spomínali ste, že v rámci svojej práce školského psychológa ste už na škole realizovali nejaké 

aktivity pre učiteľov. Skúste mi tieto aktivity popísať. 

V rámci aktivít sa snažím robiť supervízie. Teraz nedávno som jednu robil. Supervíziu som 

robil už v rámci minulej práce, aj keď nemám supervízny výcvik. Supervízia ma baví, príde mi 

to ako užitočný nástroj. Veľmi ma inšpiroval výskum doc. Sedláčkovej, ktorá to prezentovala 

na hnutí so školskou psychológiou, veľmi ma to oslovilo, myslím že učitelia sú často 

vystresovaní, unavení, vyčerpaní, majú toho nad hlavu. Tá kolegiálna pomoc v tom výskume 
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vystupovala ako jedna z najúčinnejších faktorov. Jedna vec je, že tu na škole tie vzťahy medzi 

kolegami fungujú, avšak druhá stránka veci je, že na to veľmi nie je čas. Učitelia sa stretávajú 

cez prestávky na chodbách alebo v kabinete, máme tu aj externých, učitelia sú veľmi vyťažení, 

nemajú čas. Keď už majú čas, idú domov, čo sa im nečudujem. Doma často dorábajú resty, 

ktoré ešte majú, takže pokec u obeda je fajn, ale supervízia je cielenejšia na ten problém, 

riešenie, je lepšia. Preto som to tu zaviedol a budem s tým ďalej pracovať. Mne to príde pre 

učiteľov ako veľmi kľúčové. Ja si uvedomujem, že to povolanie učiteľa je stresujúce, je to 

náročné, syndróm vyhorenia je stále aktuálna téma. A tým, že sa s učiteľmi bavím a viem, že 

toho majú veľa. Často tiež nemám dobrý návod, nemám dosť skúseností. Ta supervízia by tomu 

mohla pomôcť. A mňa to baví, aj keď supervízorom nie som. 

Supervízie ste teda zaviedli z vašej iniciatívy? 

Áno, škola, vedenie nič také nevyžadovala, skôr si myslím, že ani netušili, že niečo také 

existuje, medzi učiteľmi som začal tým, že som ich o tom informoval, aby vedeli, čo to je, 

supervízia, nepoznali to. Aj napriek tomu, že v tých šablonách, ktoré tu mám na škole, aj 

v rámci mojej pozície tu supervízia je, ale nepoužíva sa, neviem o tom, že by to niekto na škole 

vyžíval. Zatiaľ máme za sebou jednu supervíziu, prišli traja učitelia, dvaja sa mi ešte v ten deň 

ospravedlnili, že im niečo do toho vošlo. Niektorí sa ozvali, ale skôr v zmysle, že sa na to pozrú, 

že porozmýšľajú, ale že ich to oslovilo. Ten ohlas bol dobrý, musím povedať. Aj ten priebeh 

bol fajn. Už plánujem ďalšiu. Časť učiteľov tu je len doobeda, niekto len popoludní, toto je 

trocha problém, nájsť to voľné miesto. Čas sa tu hľadá ťažko, na základke to je asi 

realizovateľnejšie.  

 

Viete mi, prosím, popísať celý proces spomínanej supervízie, od momentu, keď ste dostali nápad 

supervíziu realizovať až po samotnú realizáciu? 

No tak ja som dostal nápad urobiť supervíziu, skonzultoval som to s metodičkou, s vedením, 

vedeniu to bolo viac menej jedno, boli tomu otvorení, metodička bola nadšená, podľa nej to bol 

skvelý nápad. Bol som teda povzbudený. Ďalším krokom bolo, že som vytvoril leták, kde bolo 

stručne a jasne vysvetlené čo supervízia je, čo nie je a ako to bude prebiehať. Plus som k tomu 

dal taký background ohľadom syndrómu vyhorenia, že sa často deje, prečo sa to deje. Že byť 

učiteľom je náročné, prečo je náročné a tá supervízia do toho napasovala, v zmysle, že 

supervízia je niečo, čo môže učiteľom pomôcť. Šíril som to jednak prostredníctvom plagátikov 

a aj mailom. Potom som vytvoril hlasovanie, na ktoré sa ozvalo deväť učiteľov, čo z nášho 



5 
 

počtu niečo okolo sto učiteľov, vrátane externistov, tak nie je to veľká sláva. Na supervíziu 

dorazili nakoniec traja. Premýšľal som, či mám udržať nejakú formálnu štruktúru alebo to mám 

nechať len ako voľné rozprávanie. Ale keďže učitelia, ktorí sa prihlásili sú dosť akční, tak som 

zvolil len časovú štruktúru, pravidlá a držal som to pri konkrétnych témach. Snažil som sa to 

korigovať, aby sme šli správnym smerom. Veľmi ľahko som to moderoval. Nemyslím si, že by 

bolo dobré, keby som do toho nejak veľmi kecal. Dával som svoje tipy, ale snažil som sa menej 

zasahovať. Skôr som vytvoril podmienky, aby si to riešili sami. Čo myslím že je fajn pre tú 

kolegialitu a zároveň, je dobré nerobiť tam zo seba chytráka.   

 

Môžete mi priblížiť časovú štruktúru? 

Trvalo to hodinu a pol, s tým, že tým, že to bolo od 16:00 tak to bolo dosť obdivuhodné, že 

vôbec dorazili a že strávili tu ten čas. Bol som rád, že to nepokladali za stratu času. V úvode 

sme sa len tak porozprávali, dali sme si kávu, niečo dobré. Ja som sa snažil vytvoriť príjemnú 

atmosféru. Čokoláda je fajn, ale možno lepšie je niečo skúsiť upiecť a priniesť. Je to taký 

základ, aby na tie supervízie chodili radi. Keď sme si boli istí, že už nikto ďalší nedorazí, tak 

som to uviedol, o čo ide. Zaujímal som sa o to, prečo vlastne prišli, aké majú očakávania. Zadal 

som základné pravidlá ako stopka a mlčanlivosť a nechal som to plynúť. Oni už aj sami začali 

hovoriť, prinášali konkrétne témy a pýtali sa navzájom, či to tak majú ostatní podobne. Jedna 

učiteľka hneď začala aké je to pre ňu náročné, že už má toho dosť. Začala to rozvíjať a ostatní 

sa toho chytili. Súhlasili, že sa to niekedy nedá zvládnuť. Tá učiteľka, ktorá začala bola veľmi 

prekvapená. Hovorila niečo ako : „veď vy vyzeráte, že je všetko úplne oukej a ja mám pocit, že 

sa z toho niekedy idem zblázniť.“ Takže chvíľu prebiehalo také to zdieľanie toho, že sú 

vyčerpaní, unavení, psychicky hlavne. Potom sa jedna učiteľka pridala s tým, že chce riešiť 

konkrétny problém ohľadom žiačky, ktorá ruší hodiny, bojkotuje výučbu. Toho sme sa teda 

chytili, ja som navrhol, že by sme sa mohli na túto tému zamerať a potom dotiahnuť tú 

všeobecnú tému – vyčerpanie z práce a čo s tým. Oni teda súhlasili, chvíľu sme pracovali na tej 

téme ohľadom problému so žiačkou, každý sa pripájal a dával tipy, niekto spomenul, že to mal 

podobne a hovoril o tom, ako to sám riešil. Tak sme si vyjasňovali to, čo už vyskúšala, čo by 

mohla vyskúšať. Ja som sa zapájal menej, skôr to šlo od kolegýň. Ja som sa priebežne pýtal, či 

je to užitočné, či ideme dobrý smerom. Nakoniec sa zhodli na tom, že je to fajn, že to pomohlo 

vyjasniť nejaké veci. Myslím, že niekomu nemusí byť príjemné byť dlho v centre pozornosti 

tej skupiny. Preto som sa aj spýtal, či kolegyňa dostala to, čo potrebovala. Ona odsúhlasila. 

Nakoniec som sa teda rozhodol poslednú polhodinu venovať téme vyčerpanosti z práce, ktorá 
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padla v úvode. Tam som sa snažil vyzvať kolegyne k tomu, aby spomenuli, čo im pomáha. 

Padali teda konkrétne rady. Nakoniec som ich poprosil, aby sme to spoločne uzavreli, ako to 

celé videli, čo si z toho odnášajú. Ešte sme sa dohodli na ďalších konkrétnych termínoch, kedy 

by im vyhovovalo ďalšie stretnutie. Takže to bola ta hodina a pol. Záver som nechal veľmi 

neformálny. Mal som z toho veľmi dobrý pocit. Nemusel som byť zvlášť aktívny, nemusel som 

z nich nič ťahať. Aj keď to bolo možno dané tým, že prišli tí najakčnejší. Myslím, že sú učitelia, 

ktorí dorazia a sú takí, ktorí nikdy nedorazia. 

Kde to stretnutie prebiehalo? 

Prebiehalo to priamo tu, v mojej miestnosti, ja som premýšľal, že keď sme boli len štyria, tak 

to úplne stačí. Ak by nás bolo viac, šli by sme do nejakej učebne. Aj keď by to bolo asi 

komplikovanejšie lebo aj popoludní sú mnohé učebne obsadené. 

Potom som nad tým premýšľal, že vlastne ten nízky počet bol aj fajn. Ak by nás bolo viac, asi 

by som musel byť direktívnejší a neviem ako by to fungovalo. 

Spomínali učitelia, čo bolo dôvodom ich príchodu, prečo sa rozhodli zúčastniť sa supervízie? 

Áno, prišlo im to zaujímavé. Spomenuli, že na sebe pozorovali to, čo bolo popisované na tom 

mojom plagátiku, vyčerpanie, únava. Plus ešte tam boli konkrétne témy. Napríklad čo 

konkrétne robiť s jednou študentkou. 

Učitelia, ktorí sa supervízie nezúčastnili, uviedli dôvod ich neúčasti? 

Niektorí mi rovno napísali, že napríklad nemajú nikoho na stráženie detí, že jednoducho 

nemôžu. Povedali mi to osobne. Iní neviem, možno im to neprišlo dôležité, možno nemajú čo 

riešiť, možno ma nepoznajú, možno nevedia, čo je supervízia, nechcú sa do toho púšťať. Je 

pravda, že supervízia je divný termín, možno sa niektorí boja lebo ho nepoznajú. Možno by 

som mal ďalšiu „kampaň“ postaviť na tom, že supervízia nie je dohľad, ani žiadna kontrola či 

inšpekcia. 

Dostali ste od učiteľov, ktorí sa zúčastnili na supervízii, spätnú väzbu? Aká bola? 

Ja som sa ich pýtal, samozrejme, aké to bolo. Ale aj z toho priebehu mi bolo dosť jasné, že sú 

nadšení, diskutovali živo, boli spokojní, že to majú s kým zdieľať. Zistili, že aj iní riešia 

podobné problémy. Keď som sa neskôr s tými učiteľmi stretol, vraveli, že to bolo fajn. Inú 

formu spätnej väzby som od nich ani nevyžadoval. 

Plánujete ďalšiu supervíziu alebo nejakú inú aktivitu pre učiteľov? 
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Áno, spustil som už hlasovanie. Teraz tu funguje párny a nepárny týždeň, takže mám akoby 

dve skupiny učiteľov, čiže by som chcel, aby boli dve skupiny mesačne a tie konkrétne dni 

nejak striedať, v rámci svojho úväzku. Budem to asi striedať utorky – štvrtky a chcel by som 

teda každý mesiac. Aby sa tí ľudia stihli vystriedať, aby stihli doraziť. 

Máte možnosť zdieľania Vašich skúseností s inými šk. psychológmi? 

Ja mám manželku školskú psychologičku, takže spoločne to často zdieľame. Rovnako teraz 

s manželkou rozbiehame dve supervízne skupiny, kde môžeme zdieľať záležitosti v rámci 

školskej poradenskej psychológie. Ja sa inak veľmi supervíznych skupín nezúčastňujem, tie 

o ktorých viem sú pomerne drahé a náročné z hľadiska dochádzania. Preto sme sa rozhodli 

vytvoriť vlastné supervízne skupiny. 

Je teda ešte niečo, čo by ste k tomu chceli dodať? 

Podľa môjho názoru je práca školského psychológa spojená s tým, že je to zároveň podpora pre 

učiteľov. Hoci ja osobne neriešim takmer vôbec nedochádzku alebo nekázeň. Iba občas. Ale ak 

sa napríklad náhodou učiteľ dozvie, že žiak má problém, že sa napríklad sebapoškodzuje, vtedy 

vedia, že sa môžu obrátiť so žiadosťou o pomoc na mňa. Ak majú pocit, že sa jedná o vec, ktorá 

je nad ich sily alebo je to niečo, do čoho sa boja púšťať. Je dobré, že to môžu na mňa akoby 

„hodiť“. Aj keby som to nevedel vyriešiť. Ale vedia, že to nemusia riešiť sami, že je to len na 

nich. Že je tu tá moja podpora. 
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Rozhovor č. 2 školská psychologička Alžbeta – základná škola 

 

Na úvod by som sa vás chcela opýtať, aký máte úväzok a čo všetko je náplňou vašej práce. 

Na základnej škole pracujem na polovičný úväzok a mojou náplňou práce je krízová 

intervencia, individuálna práca s deťmi alebo skupinami, ďalej to sú konzultácie s rodičmi, 

spolupráca s učiteľmi a ich podpora, práca s triedou, kariérne poradenstvo a mnoho iného. 

Ako hodnotíte vzťahy v rámci pedagogického zboru vo všeobecnosti? 

Mám pocit, že vzťahy v pedagogickom zbore sú relatívne uspokojivé. Samozrejme, má to isté 

muchy. Vidím problém najmä v tom, že kolektív je prevažne ženský. Často vznikajú medzi 

učiteľkami rôzne roztržky, malé hádky, to môžem pozorovať aj ja, aj keď nepracujem na škole 

ako vyučujúci.   

 

Rešpektujú podľa vášho názoru učitelia na škole pozíciu školského psychológa?  

 

Myslím si, že to veľmi závisí na osobnosti psychológa ale tiež na tom, či škola s touto pozíciou 

má skúsenosť. Ja s tým nemám problém, ale pamätám si, že na škole, kde som niekedy 

pracovala mi riaditeľka povedala, že predo mnou bola psychologička, ktorú mala rada, avšak 

učitelia ju veľmi nebrali. Určite to súvisí aj s vekom psychológa, verím, že pre absolventa môže 

byť náročnejšie, aby ho pedagógovia akceptovali a dôverovali mu. Samozrejme, je to aj vec 

osobnosti, niekto vám sadne, niekto jednoducho nie. S tým treba počítať. 

Môžeme prejsť ku konkrétnym aktivitám. Aké aktivity na škole pre učiteľov realizujete? Jedná 

sa o aktivity skupinové alebo individuálne, skúste mi popísať celý proces realizácie – čo bolo 

podnetom pre realizáciu aktivity, čo vás k tomu viedlo, ako ste informovali učiteľov a následne 

ich motivovali k účasti na aktivitách? 

Aktivity boli aj skupinové, aj individuálne. Čo sa týka individuálnych, tam by som zaradila 

bežné konzultácie – ako na „prípady“ jednotlivých žiakov, ale zároveň aj ich problémy. 

Napríklad ako zvládnuť náročnú triedu, ako sa vysporiadať s nejakým žiakom, ktorý učiteľovi 

nie je sympatický alebo ako komunikovať s rodičmi. Robila som ale aj skupinové stretnutia, 

kde sme sa spolu s učiteľmi rozprávali o riešeniach situácie v problémových triedach. Hoci je 

všetko pre učiteľov dobrovoľné, keď sme mali skupinové stretnutie, tam som ich prosila 

o účasť. Cieľom skupinovej aktivity bolo najmä zistiť čo sa učiteľom v danej problémovej 
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triede osvedčilo, čo vidí ako riziko, spoločne učitelia mohli zdieľať svoje skúsenosti a vymieňať 

si užitočné rady. 

Čo vás viedlo k realizácii aktivity? 

Navštevujem rôzne semináre a zúčastňujem sa aj intervízii školských psychológov, myslím, že 

to všetko ma viedlo k realizácii takýchto stretnutí. Keď som sa dopočula o nejakom probléme 

v danej triede, rozhodla som sa vytvoriť stretnutie a prizvať učiteľov – ideálne všetkých, ktorí 

v triede učia. Napísala som im email, ale hovorila som s nimi aj neformálne v zborovni, na 

chodbách. Čo sa týka mojej motivácie k účasti – motivovala som ich prosbou. Jednoducho som 

ich prosila, aby sa stretnutia zúčastnili lebo je to potrebné k vyriešeniu daného problému. 

Okrem toho máme v stredy popoludní vyhradený čas na takéto aktivity, učitelia by mali byť 

v tomto čase ešte v škole a k dispozícii aj napriek tomu, že už neučia. Inak by tu popoludní 

neostávali. K realizácii skupinového stretnutia určite prispel aj fakt, že na druhom stupni sa 

učitelia striedajú a nie vždy spolu efektívne o danej triede komunikujú. 

Kto bol teda iniciátorom pre vytvorenie takýchto spoločných stretnutí? Bol to Váš nápad alebo 

s tým prišlo vedenie? 

Väčšinou som to bola ja, aj keď neskôr sa stávalo, že sa začali ozývať niektorí učitelia sami 

a stretnutia žiadali. Vedenie o tom bolo informované, nebolo proti a ak niekto z vedenia školy 

v danej triede vyučoval, tiež sa stretnutia zúčastnil. 

Dostali ste od pedagógov nejakú spätnú väzbu, ak áno, v akej podobe? Jednalo sa o formálnu 

podobu sp. väzby alebo len neformálne zhodnotenie v rámci rozhovoru? 

Stále to bola len neformálna spätná väzba. Ak sa im zdalo stretnutie užitočné, spomenuli to 

medzi rečou v zborovni alebo mimo nej. Nie však všetci, len niektorí. 

Učitelia, ktorí sa stretnutia nezúčastnili, uviedli dôvod ich neúčasti? 

To sa stávalo málo, väčšinou prišli naozaj všetci. Keď niekto chýbal tak preto, že nebol v práci 

z dôvodu choroby alebo mu naozaj nevyhovoval termín. Ale ako vravím, to sa väčšinou 

nestávalo. 

Skúste mi podrobne popísať ako prebiehali spomínané stretnutia. Kde stretnutie prebiehalo, 

ako dlho... 

Stretnutie trvalo maximálne hodinu a pol, niekedy iba hodinu, v závislosti na probléme, ktorý 

sa riešil. Konalo sa v klasickej učebni. Najprv som stretnutie uviedla. Keďže tieto stretnutia 
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boli robené vždy za účelom riešenia problému v konkrétnej triede, ja som vždy nejaký čas 

predtým v tej triede urobila so žiakmi dotazník, kde som sa pýtala na identitu triedy, správanie 

a normy v triede, atmosféru v triede, vzťah s triednym učiteľom, pýtala som sa na pravidlá 

a sankcie. Výsledky dotazníka som učiteľom prezentovala v prvej časti stretnutia. Zoznámila 

som učiteľov s výsledkami a potom sme spoločne začali riešiť s čím je v danej triede najväčší 

problém – napríklad s kázňou. Učitelia potom riešili čo im najlepšie v tej triede funguje, čo sa 

mu vypláca, ako ktorý učiteľ rieši chronických rušičov. Navzájom si dávali rady a tipy. Ja som 

sa snažila nápady a postrehy vždy zhrnúť a stručne zopakovať. Potom nasledoval 

brainstorming, čo by ešte mohlo pomôcť. Na záver som spísala základné body toho, čo bolo 

povedané a stretnutie sme ukončili. Nemali sme žiadnu prestávku, myslím si, že to nebolo 

potrebné. Takýchto stretnutí sme mali zatiaľ, myslím, päť. Učitelia niekedy v rámci rozhovoru 

spomenú, či sa daný problém vyriešil alebo sa aspoň niekam posunul. Ale celkovo mám pocit, 

že stretnutia majú zmysel. O tom svedčí aj fakt, ktorý som už spomínala, že učitelia po nejakom 

čase sami žiadali o stretnutie. 

Máte možnosť zdieľania Vašich skúseností s inými šk. psychológmi? 

Áno, zúčastňujem sa supervízií a mám aj intervíziu. Tam to spoločne riešime, čo je vždy veľmi 

prínosné. 

Je teda ešte niečo, čo by ste k tomu chceli dodať? 

Možno len to, že do budúcna mám v pláne ďalej tieto stretnutia realizovať. Na iné aktivity pre 

učiteľov by asi nebol čas. 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Rozhovor č.3  školská psychologička Anna – základná škola 

 

Na úvod by som sa vás chcela opýtať, aký máte úväzok a čo všetko je náplňou vašej práce. 

Aktuálne som v škole na polovičný úväzok. Pracujem s triednymi kolektívmi, individuálne so 

žiakmi, robím konzultácie, pracujem aj s učiteľmi. To je všetko čo mi teraz napadlo, ale 

samozrejme, je toho viac. 

Ako hodnotíte vzťahy v rámci pedagogického zboru vo všeobecnosti? Rešpektujú podľa vášho 

názoru učitelia na škole pozíciu školského psychológa? 

Aj napriek tomu, že škola je obrovská, teraz je tam už asi 80 pedagógov, veľmi to narástlo, ale 

aj napriek tomu si myslím, že vzťahy sú dobré. Svoju pozíciu tam vnímam veľmi dobre, môžem 

za kýmkoľvek prísť. Jasné, sú tam učitelia, ktorí nie sú nastavení na prácu so psychológom, ale 

nie sú triedni učitelia. Všetci triedni učitelia so mnou spolupracujú, rovnako tak vedenie školy 

mi dáva voľnú ruku v tom, čo robím.   

 

Môžeme prejsť ku konkrétnym aktivitám. Aké aktivity na škole pre učiteľov realizujete? 

Tým, že je to veľká škola, funguje tu fluktuácia pedagógov, každý rok otehotnejú tri – štyri  

učiteľky, niektoré odídu do dôchodku, prijímame nových učiteľov, pribúdajú aj žiaci, takže 

prichádzajú ďalší učitelia, musíme naberať stále ďalších. Preto som sa rozhodla v prípravnom 

týždni robiť pre nich rôzne aktivity, či už zoznamovacie dopoludnia alebo rôzne workshopy. 

Ale robím aj skupiny pre učiteľov, vždy raz za mesiac. Zároveň vzniklo aj to, že už tretí rok 

vždy na jar robíme víkendové teambuildingy pre zamestnancov školy, v rámci ktorých sa 

konajú spomínané aktivity. 

Spomínali ste, že pre učiteľov robíte aj skupiny... 

Na začiatku som ponúkala individuálne konzultácie pre učiteľov, oni chodili za mnou keď 

chceli riešiť žiakov, triedy, ale aj nejaké svoje postupy, ktoré používajú, riešili so mnou tiež 

komunikáciu so žiakmi, ale aj konzultáciu s rodičmi, často si ma pozvú ako nejakého mediátora 

alebo moderátora tej schôdzky s rodičom. Od toho sa vlastne vyvinulo aj to, že som začala 

ponúkať skupinové aktivity, pretože tie témy sa často opakovali. Často riešia podobné 

záležitosti. Tak mi napadlo, že by som mohla vytvoriť skupiny, kde by mohli tieto témy riešiť 

spoločne. Konajú sa vždy raz za mesiac. Je to niečo ako intervízia, ale takto to nenazývam lebo 
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to slovo mi tam nesedí. Mám pocit, že by to mohli vnímať ako nejakú kontrolu, keď sa povie 

supervízia alebo intervízia. Takže je to skôr také porozprávanie sa. Funguje to na princípe 

zdieľanie nejakých svojich kazuistík a ostatní dávajú nejakú spätnú väzbu. 

Vytvoriť skupiny bola teda Vaša iniciatíva alebo tam bol nejaký iný podnet? 

S nápadom vytvoriť skupiny som prišla sama. Keď som to prezentovala vedeniu, uvítali to, 

dokonca v čase, keď som to zavádzala na skupiny chodil aj riaditeľ, prichádzal so svojou témou. 

Vnímala som to veľmi pozitívne a mala som z toho pocit, že to naozaj podporuje. Zároveň to 

občas spôsobilo zvláštnu situáciu, keď učitelia videli, že tam sedí aj riaditeľ. Niektorí mali 

strach. „Pred ním mám povedať, keď mám nejaký problém? Veď je to ten, ktorý rozhoduje 

o mojom plate.“ 

Skúste mi popísať ako časovú štruktúru aj konkrétny priebeh skupiny. 

Skupiny sú dopredu naplánované. Asi každá škola má plán akcií na celý rok, ja to do toho 

zaradzujem a hneď od septembra tam každý mesiac pridávam skupinu. To som kedysi takto 

nerobila. Šla som skôr podľa dopytu. Že som to ponúkla keď to niekto potreboval. Teraz je to 

skôr taká pravidelnosť. Vždy vopred pošlem pozvánku, tak týždeň vopred, aby učitelia vedeli, 

že skupina prebehne. Oni teda odpovedajú, kto príde, kto nepríde, ale stáva sa, že prichádzajú 

aj tí, ktorí neplánovali prísť. Niekedy ich v ten deň napadne, že sa to koná, že by sa mohli 

zastaviť a tak skúsia prísť, zistiť, či sa môžu ešte pridať. Väčšinou sa na stretnutí zíde tak do 

desať učiteľov a viac by mi ani neprišlo zmysluplné. Väčšinou to trvalo hodinu a pol. Vždy 

máme fixne daný čas aj deň. V pondelky nie je vyučovanie popoludní, všetci vyučujú 

maximálne do pol druhej. Je to čas, ktorý sa necháva, keby bolo treba zvolať nejakú poradu. 

Učitelia majú byť na škole alebo majú byť k dispozícii, mali by byť schopní dôjsť, ale už sa 

neučí. Ja to teda vždy vyhlasujem na to pondelok ak nie je vopred daná na tento čas porada. 

Niekedy sa stane, že súrne musí byť zvolaná porada v tomto čase, preto skupinu v takom 

prípade posuniem na iný deň. Každopádne v tomto čase je to dané. Moja pracovňa je pomerne 

veľká, ja tam vediem aj skupiny pre deti, vojde sa tam dosť ľudí. Práve preto sa tie skupiny 

môžu konať v mojej pracovni. Asi len raz alebo dvakrát bolo učiteľov viac, tak sme sa museli 

presunúť do učebne. Sedíme rôzne, niekto na stoličke, niekto na gauči, nie je to pevne dané. 

Začíname tým, že každý si uvarí kávu, čaj, aby sa každý príjemne cítil a až potom začneme. 

Snažím sa, aby to malo nejaký postup a tak začínam privítaním a úvodným kolieskom, aby sa 

každý mohol vyjadriť, či má nejakú konkrétnu tému alebo prišiel len tak niečo popočúvať. 
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Potom spoločne vyberieme nejakú tému. Niekedy tiež začínam ja a dávam učiteľom rôzne 

projektívne hry, napríklad karty z hry DIXIT. Oni sú na to aj celkom zvyknutí, že si napríklad 

vyberú kartu a popíšu ako sa v škole cítia, ako sa práve majú alebo si vyberú kartu, ktorá im 

môže pripomínať situáciu zo školy, ktorú riešili. Aj od toho sa ďalej vyvinie ta téma a ďalšia 

diskusia. Vždy je to naplánované na hodinu a pol, začíname o druhej a končíme o pol štvrtej. 

Občas niekto potrebuje odísť skôr, pre rôzne dôvody. Niekedy sa stáva, že niekto vopred povie, 

že bude musieť odísť skôr, ale ta téma ho osloví, diskutuje a nakoniec neodíde. Stáva sa, že 

niekto príde neskôr, napríklad v polovici stretnutia. Keby som bola prísnejšia, a už ich nepustila 

možno by to bolo lepšie pre tých, ktorí sú na stretnutí od začiatku. Avšak tak by sa možno ešte 

znížila účasť, tak je to fajn, oni vedia, že je to voľnejšie a môžu prísť, aj keď len na pol hodinky, 

niečo pozdieľať, zastaviť sa. 

Pamätám sa, že tie začiatky bolo dosť náročné. Bolo pre nich ťažké pochopiť, že skupina ma 

nejaký systém. Napríklad na začiatku by mali povedať, či majú nejakú tému a len stručne ju 

popísať jednou dvoma vetami, o čom by sa chceli rozprávať, čo by chceli riešiť. Ostatní by 

nemali vstupovať. Oni si pôvodne nedokázali vôbec udržať to koliesko, skákali si do reči. 

Hovoriť chceli, to áno, ale ostatní do toho veľmi vstupovali. Na začiatku som mala dosť 

problém s tým, aby som bola dostatočne asertívna a vedela to ukorigovať. Musela som to dať 

na správnu mieru, aby pochopili, že to nie je diskusia v hospode, aby sa prekrikovali, že to bude 

mať pravidlá. To bolo ťažké. Doteraz je tiež problém udržať to záverečné zhrnutie. V momente 

keď pocítia, že je koniec, sú horší ako deti, vstanú, odchádzajú. Stále ich žiadam, aby každý 

povedal, čo si zo stretnutia odniesol. To je doteraz ťažké. 

Občas majú problém so sebahodnotením, tak sa snažím im dať pozitívnu spätnú väzbu. Raz 

som skúsila, aby si tú pozitívnu spätnú väzbu dali navzájom. Ale tým, že niektorí sa nepoznajú 

až tak dobre, napríklad učitelia z rôznych stupňov, to je pre nich dosť ťažké. Napríklad som im 

hru – dobíjanie bateriek navzájom. Hra ich bavila, ale bolo pre nich ťažké nájsť to, čo by 

druhého potešilo. To už teda radšej nerobím, to sa mi veľmi neosvedčilo. 

Dostali ste od pedagógov nejakú spätnú väzbu, ak áno, v akej podobe? Jednalo sa o formálnu 

podobu spätnej väzby alebo len neformálne zhodnotenie v rámci rozhovoru? 

Ja nechcem, aby to bolo tak, že keď prídu na skupinu a predstavia svoj problém, ja im dám 

nejakú radu. Takto to nechcem. Ja to beriem tak, že učiteľ popíše problém a ja vyzývam 

ostatných. Teraz už aj dosť fungujú sami, sami sa pýtajú, ako to majú tí druhí. Takto začne 

prebiehať akási interakcia, ktorú ja zhrňujem alebo moderujem. Alebo ak sa nič nedeje, tak ich 
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oslovím, spýtam sa. Tým, že ich už dobre poznám viem, že majú napríklad podobného žiaka 

v triede, viem že to napríklad tiež riešili. Ja im môžem troška akoby naviesť trebárs na tú 

sebareflexiu. Niekedy sa napríklad len povzdbudia, často hovoria, že ich veľmi poteší ak zistia, 

že niekto iný má úplne rovnaký problém, že riešia tie isté veci. Tak sa uistia, že je to normálne, 

že sa z toho nemusia rútiť. Raz sa nám stalo, že jedna učiteľka prišla s tým, že bude mať 

konzultáciu s rodičom – s mamičkou, vtedy si tam reálne zahrali scénku, učiteľka hrala 

mamičku lebo mala obavy, že jej bude hovoriť nejaké nepríjemné veci, tie veci si teda skúšala 

hovoriť nahlas akoby za tú mamičku. Ostatné učiteľky na to reagovali, čo by na to tej mamičke 

povedali. Ono sa to potom zapísalo ako dobré tipy. Učiteľka, ktorá s tým prišla odchádzala 

s papierom akýchsi tipov, ako s mamičkou komunikovať, ako reagovať. 

Čiže ja tu spätnú väzbu vnímam takto – vidím, že si z toho niečo odnášajú. Zároveň vidím, že 

sú tam učiteľky, ktoré chodia fakt pravidelne. Prídu skoro na každé stretnutie. 

Sú učitelia, ktorí na tieto skupiny nechodia? Aký uvádzajú dôvod ich neúčasti? 

Áno, sú samozrejme takí, ktorí nechodia. To sú presne tí, ktorí, keď za nimi idem ja, ak niečo 

potrebujem, tak to úplne nefunguje. Urobia to lebo vedia, že to moje postavenie v škole je 

dobré, že by si nemohli povedať nie. Ale vidím, že to nejde z nich, neveria, že robím 

zmysluplnú prácu. 

Odkiaľ čerpáte inšpiráciu pri vytváraní takýchto skupín, respektíve konkrétnych aktivít, ktoré 

niekedy na skupinách realizujete? 

Jednak pracujem dosť často s triedami. Zároveň, ešte predtým, než som nastúpila sem na školu, 

pracovala som pre neziskovku, v ktorej sme robili pre školy rôzne adapťáky, preventívne 

programy ale aj intervencie. Oni nás tam aj preškoli, prešli sme dlhodobým školením, ako viesť 

skupinu, mali sme videotréningy. Mám veľa aktivít, primárne pre deti, ale mnoho z nich sa dá 

využiť pri práci s učiteľmi. Sama tiež chodím na supervízie a rôzne semináre. Dosť ťažím 

z toho, čo zažijem na sebe. Ak na supervízii použijeme nejakú techniku, napríklad na 

sebareflexiu, potom to skúšam použiť aj pri učiteľoch. Oni sú na to aj zvyknutí, niektorí 

dokonca hovoria, že sa tešia na to, kedy budeme niečo opäť hrať a podobne. 

Mení sa klíma v pedagogickom zbore v závislosti na týchto aktivitách? 

Myslím si, že prostredníctvom spomínaných aktivít udržiavam dobré vzťahy. Určite to beriem 

tak, že tie aktivity robím s úmyslom, aby tam  klíma dobrá bola a aby sa medzi sebou poznali 

lepšie. Keby bolo treba niečo riešiť, tak sa majú na koho obrátiť lebo sa už poznajú, vedia sa na 
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seba spoľahnúť. Škola sa stále rozrastá, vždy pribúdajú noví učitelia, každý rok, takže niektorí 

učitelia sú z toho aj mierne otrávení, že napríklad stretávajú na chodbe dva mesiace človeka, 

ktorého vôbec nepoznajú. Je preto fajn, že takéto možnosti sú, aby sa dialo niečo skupinovo 

a nebola to len pedagogická podoba. 

Máte možnosť zdieľania Vašich skúseností s inými šk. psychológmi? 

Mám, chodím na supervízie, intervízie. Zároveň niekedy využívam aj individuálnu intervíziu. 

Takže tie možnosti tam sú. 

Chceli by ste ešte niečo dodať? 

Asi nie, z mojej strany je to všetko. 
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Rozhovor č.4 školský psychológ Peter – základná  škola 

 

Popíšte mi, prosím na úvod, aký máte úväzok, čo všetko je náplňou vašej práce. 

Pracujem na polovičný úväzok. Čo sa týka náplne práce, patria tam rôzne individuálne 

konzultácie so žiakmi ale aj skupinové aktivity. Tiež v spolupráci s poradňou robíme rôzne 

adaptačné programy pre prvákov. Spolupracujeme aj s učiteľmi, hlavne keď sa vyskytne nejaké 

problémové správanie u žiaka, vtedy spoločne s učiteľom navrhujem plán, ako postupovať. Čo 

sa týka aktivít, robil som pre učiteľov zatiaľ jedno stretnutie o efektívnej komunikácii so žiakmi. 

Ako hodnotíte vzťahy v rámci pedagogického zboru vo všeobecnosti? Rešpektujú podľa Vášho 

názoru učitelia pozíciu šk. psychológa? 

Teraz mám pocit, že sú vzťahy v kolektíve dobré. Stále je to tak vnímané, že my sme učitelia 

a tamto je psychológ, oni si tak oťukávajú toho človeka, keď je na škole nový, ale myslím, že 

čím priateľskejší prístup a proaktívnejší na začiatku, o to neskôr potom lepšie. Ja mám z našej 

vzájomnej interakcie veľmi dobrý pocit. Predo mnou tu už bola jedna psychologička, takže tá 

pozícia je tu nastavená dobre. 

Spomínali ste, že v rámci svojej práce školského psychológa ste už na škole realizovali nejaké 

aktivity pre učiteľov. Skúste mi tieto aktivity popísať. 

Áno, spomínal. Keďže konkrétne na tejto škole nie som ešte veľmi dlho, zatiaľ som organizoval 

iba jedno stretnutie. Vedenie dalo pokyn, že by chceli, aby som zorganizoval stretnutie pre 

učiteľov, kde by sme mohli spoločne prebrať nejakú aktuálnu tému, výber témy nechali na mne. 

Ja som sa rozhodol pre tému Ako efektívne komunikovať so žiakmi. To stretnutie funguje niečo 

ako porada. Tým, že je to iniciované vedením, účasť je povinná. Vedenie teda dalo termín, čas 

a ja, ako som už hovoril, som vybral tému. Pre tú tému som sa rozhodol preto lebo je to niečo 

spoločné, niečo s čím sa stretávajú všetci učitelia. Môj zámer bol teda vybrať tému, pri ktorej 

by sa každý mohol do diskusie zapojiť. 

Kde stretnutie prebiehalo? Malo nejakú časovú štruktúru? 

Stretnutie prebiehalo v učebni, trvalo hodinu. Najprv som pohovoril niečo ja, dá sa povedať, že 

to bola taká mini prednáška, ale naozaj krátka. V druhej časti stretnutia sme viedli diskusiu. 

Mohol sa zapojiť každý, plynulo to tak prirodzene, niektorí sa ozývali viac, niektorí menej. 

Viete, inak sa pracuje s učiteľmi, ktorí sú zvyknutí na nejaké zážitkové aktivity, ak napríklad 
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chodia na rôzne školenia, kde sa to robí. Vtedy učitelia nemajú problém hrať s vami rôzne hry, 

aj keď sú to dospelí ľudia. U nás na to učitelia nie sú zvyknutí. Na mňa by pozerali, čo od nich 

chcem, že to sú hry pre deti. Preto sa ten program musí naplánovať tak, aby chceli pracovať. 

Keď má človek skupinu ľudí, ktorí chcú pracovať, tak to problém nie je. 

Dostali ste od učiteľov, ktorí sa zúčastnili na stretnutí, spätnú väzbu? Aká bola? 

Plánoval som, že na konci stretnutia sa ešte spýtam, ako to vnímali, či si z toho niečo odniesli. 

Hodina je však dosť málo času, tak sa to nakoniec nestihlo. Inak mimo toho sme to už neriešili. 

Spätnú väzbu som nedostal. Možno to bolo dané aj tým, že tam museli byť. Podnet prišiel od 

vedenia a stretnutie bolo povinné. Učitelia si to museli odsedieť, aj keď to niektorých možno 

nezaujímalo. 

Odkiaľ čerpáte inšpiráciu pri vytváraní aktivít? A aký máte postup pri ich vytváraní? 

Ja chodím na školenia a odtiaľ. Ale aj rôzne webináre. Tam sa riešia témy ako  klíma  v školskej 

triede, prevencia drogových závislostí, a podobne. Je to ale orientované na žiakov, nie na 

učiteľov. Ja si ešte zo školy pamätám, že sme robili na seminároch rôzne aktivity, to bolo super. 

Akurát tu by som to nemohol použiť, teda aspoň si to neviem predstaviť. 

Prečo? 

Ako som spomínal, je to niečo nové, neznáme. Učitelia to nechcú lebo im to pripadá buď ako 

zbytočné alebo ako niečo, čo učitelia jednoducho nerobia. Učitelia učia, nie sa hrajú so 

psychológom hry, chápete ma. 

Plánujete ďalšie podobné stretnutie alebo nejakú inú aktivitu pre učiteľov? 

Zatiaľ nie. Ak vedenie dá pokyn, nemám problém čokoľvek zorganizovať, ale teraz je toho 

dosť, čo sa týka práce so žiakmi. Uvidím, ako to bude v budúcnosti, možno aj učitelia budú 

časom viac otvorení iným aktivitám. 

Máte možnosť zdieľania Vašich skúseností s inými šk. psychológmi? 

Najčastejšie zdieľam veci s výchovnou poradkyňou, ktorú na škole máme. Ale mám známu 

psychologičku. Ak mám nejaký problém, neváham sa na ňu obrátiť. Taktiež si raz za dva týždne 

organizujeme stretnutia, kde robíme sumár toho, čo som robil, spoločne to preberáme. Vždy je 

ochotná pomôcť mi. Ja si myslím, že každý školský psychológ by mal niekoho takého mať, na 

koho sa môže obrátiť. 
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Je teda ešte niečo, čo by ste k tomu chceli dodať? 

Je zaujímavé vidieť, že sú školy, kde sa bežne organizujú pre učiteľov rôzne zážitkové 

popoludnia, teambuildingy. U nás si to fakt neviem predstaviť. 
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Rozhovor č. 5 školská psychologička Ľudmila – základná  škola 

 

Popíšte mi, prosím na úvod, aký máte úväzok, čo všetko je náplňou vašej práce. 

Pracujem na plný úväzok. To je aj najzmysluplnejšie podľa mňa. V živote školy som každý deň 

a aj tie situácie, ktoré sa vyskytnú môžem hneď riešiť. Preto to má zmysel byť na plný úväzok. 

Keď prídem ráno do školy a niečo sa deje, hneď sa do toho môžem zapojiť, riešiť to. Ono sa to 

môže zdať, že tam nie je čo robiť celých osem hodín, ale nie je to pravda. Ja vlastne pracujem 

stále, všímam si dianie cez prestávky, ale aj v jedálni, v telocvični. Všetky tieto interakcie vám 

dajú mnoho informácii o dianí na škole. Mám dojem, že väčšinou riešim tie osobnostné 

záležitosti u žiakov. Väčšinou to predkladajú učitelia, niekedy aj rodičia, občas si deti beriem 

aj ja, keď vidím napríklad na tých prestávkach niečo, čo sa mi nezdá, že je tam nejaký zdroj 

nepohody. Aj ten čas keď som s učiteľmi mi dá veľa. Samozrejme robím aj individuálne 

konzultácie. Preto si myslím, že tých osem hodín je čo robiť. Je toho dosť, ale aj potom cítim, 

že som užitočná Ale vždy sú v hre peniaze, koľko vám ta škola chcela dať. Keby som mala 

prísť dvakrát do týždňa, nestihla by som urobiť všetky potrebné veci, preto sa veľmi prikláňam 

k tomu plnému úväzku. Škola musí cítiť, že má zo psychológa úžitok.   

 

Ako hodnotíte vzťahy v rámci pedagogického zboru vo všeobecnosti? Rešpektujú podľa Vášho 

názoru učitelia pozíciu šk. psychológa? 

My máme veľmi dobré vzťahy s učiteľmi. Mám dojem že až príliš dobré, učitelia so mnou riešia 

často aj súkromné veci (smiech). Ja sa vždy ráno v zborovni pýtam, ako sa majú, takže sa mi aj 

zdôverujú, porozprávame sa skôr kamarátsky a popri tom, samozrejme, riešime čo je treba 

urobiť. Na škole som dlho, takže to je aj tým, že sa už poznáme, že si navzájom dôverujeme. 

Späť k vašej otázke, áno, myslím si, že rešpektujú moju pozíciu. Ja sa cítim na škole ako člen 

tímu. 

Spomínali ste, že v rámci svojej práce školského psychológa ste už na škole realizovali nejaké 

aktivity pre učiteľov. Boli stretnutia dobrovoľné? 

Na škole sa konajú rôzne školenia a vzdelávanie pre učiteľov, ale tam sa väčšinou pozve 

odborník z vonku. Ja robím pre učiteľov skupiny. Sú to vlastne skupinové stretnutia, ale 

momentálne sa nekonajú sa pravidelne. Ja mám veľa známych školských psychológov a počula 
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som, že niektorí niečo podobné organizujú, tak som sa preto rozhodla na našej škole. Chcela so 

to skúsiť a myslím, že sa to celkom osvedčilo. 

Ako ste postupovali pri realizácii spomínaných stretnutí? 

Najskôr som rozposlala cez email učiteľom takú anketu, kde som sa pýtala, či by bol o skupiny 

záujem. Vtedy sa neprihlásilo veľa učiteľov, ale podstatné bolo, že niektorí záujem mali, tak 

som sa do toho pustila. Minulý rok sa skupiny celkom rozbehli, myslím, že raz za mesiac sa 

vždy nejaká konala. Tohto roku sme začali, ale  dôsledku pandémie sa ďalšie stretnutia už 

neuskutočnili. 

Tieto skupiny ste teda zaviedli z vašej iniciatívy? Ako reagovalo vedenie? 

Áno, bol to môj nápad. Keď som to prezentovala riaditeľovi, nevedel si to veľmi predstaviť, aj 

keď s mojím nápadom súhlasil, bol tomu otvorený. Snažila som sa mu to čo najlepšie popísať, 

ale myslím, že až časom, po niekoľkých stretnutiach pochopil priebeh a vlastne aj účel skupín. 

Skúste mi prosím popísať priebeh spomínaného stretnutia, ktoré ste organizovali a  jeho časovú 

štruktúru. 

Keď som sa dozvedela, že o skupiny bude záujem, rozhodla som sa stanoviť konkrétny termín. 

Rozhodla som sa dať taký čas, v ktorom už prihlásení učitelia neučia a budú môcť prísť. Bolo 

to popoludní vo štvrtok o druhej. Vytvorila som pozvánku a poslala ju spomínaným učiteľom 

na email. Zároveň som im to ešte v zborovni pripomenula a overila si, či tento termín môže byť. 

Myslím, že na to prvé stretnutie prišli len štyria. Potom neskôr, ďalšie mesiace niekto pribudol, 

ubudol, tak rôzne sa to tam menilo, ale čas ostal približne rovnaký, ak do toho teda nevstúpila 

nejaká porada či voľno. Niektorí boli na každom jednom stretnutí. Celkovo ten počet učiteľov 

nikdy nebol vyšší ako sedem – osem. Celé stretnutie trvalo hodinu a pol, niekedy dve hodiny, 

ale to skôr výnimočne. Na začiatku som učiteľom poďakovala za ich účasť a potom som sa 

snažila popísať ako si to predstavujem. To som, samozrejme, povedala len na prvých dvoch -

troch stretnutiach, potom už každý vedel, čo sa bude diať (smiech). 

Chcela som, aby sa zapájali všetci, čo nie je vždy reálne. Sú akčnejší a menej akční učitelia, ale 

časom som mala dojem, že sa ozývali aj tí, ktorí boli na prvých stretnutiach poväčšine ticho. 

Ako to teda presne prebiehalo potom, čo ste stretnutie uviedli a poďakovali za účasť? 

Spýtala som sa čo aktuálne prežívajú, či už doma alebo v súkromí, mohli povedať čokoľvek. 

Občas niekto spomenul niečo súkromné, ale väčšinou tam zneli témy zo školy. Problémy 
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s konkrétnym žiakom, kázeň, náročné obdobie pred uzatváraním známok, komunikácia 

s rodičmi a podobne. Na tom začiatku mal teda každý priestor povedať to svoje, kým ostatní 

počúvali. Následne som ich požiadala, aby sme spoločne vybrali jednu, dve témy, ktoré odzneli 

a mohli o nich diskutovať. Ja som to zopakovala a snažila som sa to nejak lepšie zasadiť do 

kontextu – napríklad ak bola téma uzatváranie známok, pohovorila som niečo o tom 

konkrétnom období, čo pre učiteľov a žiakov predstavuje, čo všetko s tým súvisí a podobne. 

Poprosila som učiteľov, aby to ďalej rozviedli a tak začala diskusia. Snažila som sa, aby to malo 

nejakú štruktúru, systém, aby sa navzájom neprekrikovali. Najprv sme tú tému podrobne 

popísali, zasadili do kontextu, potom sme diskutovali o úskaliach danej veci, o negatívach, 

niekedy aj pozitívach, no a nakoniec sme sa spoločne snažili dávať návrhy na riešenia 

problémov, tipy, rady. Snažila som učiteľov povzbudzovať, aby prinášali svoje pohľady na vec, 

svoje skúsenosti. Myslím si, že učiteľ, ktorý je niekoľko rokov učiteľom nie je rád poučovaný, 

preto to nerobím, nesnažím sa poučovať, skôr sa pýtam alebo vyzývam ostatných. V otázke sa 

mu predkladajú kompetencie. Táto metóda sa mi pri učiteľoch veľmi osvedčila. Tie témy boli 

veľmi rôzne, takže diskusia sa uberala na každom stretnutí iným smerom. Občas to vyzeralo 

ako neformálne kamarátske stretnutie, ale ja som bola rada, že sa nám podarilo vytvoriť 

uvoľnenú atmosféru. Urobila som im kávu, ponúkla keksy. Ja som sa snažila zaznamenať 

podstatné body diskusie a na konci som to zhrnula, k čomu sme dospeli, aké tipy tu zazneli, čo 

by bolo potrebné ešte riešiť. 

Učitelia, ktorí sa nezúčastnili, uviedli dôvod prečo? 

Vlastne ani neviem. Nezisťovala som to. Keďže sa o tom hovorilo v zborovni, nemusela som 

sa báť, že sa to k niekomu nedostalo. No a keď niekto nemal záujem, mne to nevadilo. Stále 

boli učitelia, ktorí záujem mali... 

Dostali ste od učiteľov, ktorí sa zúčastnili na stretnutí, spätnú väzbu? Aká bola? 

Áno, to bola vlastne posledná časť stretnutia, keď som sa ich spýtala na to, ako stretnutie 

vnímali, čo im to dalo. Väčšinou sa našiel niekto, kto to ocenil, poďakoval, ostatní sa tvárili, že 

súhlasia, aj keď sa neozvali. Občas sa ma nejaký učiteľ na chodbe opýtal, kedy sa bude konať 

ďalšie stretnutie. Aj to pre mňa predstavovalo spätnú väzbu, že má niekto záujem o stretnutie. 

Odkiaľ ste čerpali inšpiráciu pri realizácii skupiny?   

Hlavne od tých známych, školských psychológov. Oni ma inšpirovali, aby som niečo podobné 

skúsila vytvoriť. 



22 
 

Plánujete ďalšie podobné stretnutie alebo nejakú inú aktivitu pre učiteľov? 

V súčasnosti nemám v pláne nič ďalšie, ale keď sa vrátime do školy, určite budem v skupinách 

pokračovať. Viete, učitelia už majú určite toho dištančného vzdelávania dosť, asi chvíľu potrvá, 

kým sa vrátia späť, do starých koľají. 

Máte možnosť zdieľania Vašich skúseností s inými šk. psychológmi? 

Áno, zdieľam svoje skúsenosti s kamarátmi – školskými psychológmi, s ktorými sa poznám 

z univerzity. 

Je ešte niečo, čo by ste k tomu chceli dodať? 

Myslím, že som spomenula všetko. 
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Rozhovor č. 6  školská psychologička Jana – základná škola 

 

Popíšte mi, prosím na úvod, aký máte úväzok, čo všetko je náplňou vašej práce. 

Ja som nastúpila do školy v septembri ako absolvent. Pracujem na polovičný úväzok, druhý 

mám v poradni. Nestihla som sa ani veľmi zorientovať, keď nastúpila pandémia. Takže som tu 

teraz rok a z toho mám dojem, že sme prevažne pracovali online. Čo sa týka náplne práce, robím 

individuálne konzultácie so žiakmi, rodičmi a učiteľmi. Keď niekto niečo potrebuje, som 

k dispozícii. Zároveň som mala na chvíľu priestor pracovať s triedami no a teraz robím raz za 

čas také, dalo by sa povedať, podporné aktivity v čase koronavírusu pre učiteľov. 

Má už škola, kde pracujete skúsenosť s pozíciou školského psychológa? 

Myslíte, či mám nejakú predchodkyňu školskú psychologičku? 

Áno. 

Áno, predo mnou tu bol jeden školský psychológ, ale neviem ako dlho je tu táto pozícia 

zavedená. Myslím, že to nebude dlho. 

Ako hodnotíte vzťahy v rámci pedagogického zboru vo všeobecnosti? Rešpektujú podľa Vášho 

názoru učitelia pozíciu šk. psychológa? Rešpektujú podľa Vášho názoru učitelia pozíciu šk. 

psychológa? 

U nás na základnej škole hodnotím vzťahy v rámci pedagogického zboru kladne, zdá sa mi, že 

všetci kolegovia spolu dobre vychádzajú. Taktiež u všetkých kolegov mám našťastie pocit, že 

prácu školského psychológa rešpektujú, aj keď viem, že to tak nie je na všetkých školách. 

Počula som o tom, že niekde psychológa vôbec neberú. Nevnímajú ho ako súčasť kolektívu, 

možno sa cítia ohrození, neviem povedať. Ale nemôžem to asi hodnotiť úplne objektívne lebo 

teraz je ten koronavírus, sme doma, máme síce online porady, ale nevidím do toho učiteľského 

tímu tak kvalitne ako keby sme tam sedeli spoločne, v zborovni. 

Spomínali ste, že v rámci svojej práce školského psychológa ste už na škole realizovali nejaké 

aktivity pre učiteľov. Čo bolo ich cieľom? 

Robím tie konzultácie, som k dispozícii, kedy treba. Ale to by som úplne nenazvala aktivitami. 

Keď potrebujú niečo riešiť, hlavne keď sa to týka nejakého žiaka alebo triedy, napíšu mi, ozvú 

sa. Za tie aktivity pokladám naše pravidelné stretnutia online, ktoré som organizovala. 
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V podstate išlo o to, že tí učitelia vnímali potrebu stretnúť sa s kolegami aj mimo porady, kde 

sa riešia hlavne tie organizačné veci. Chceli sa socializovať, pohovoriť si ako s kamarátmi 

o tom, ako sa majú, ako zvládajú situáciu. Myslím si, že mnohým ľuďom toto teraz chýba. 

Takže ja som sa rozhodla urobiť platformu pre takúto neformálnu komunikáciu a zdieľanie. 

Tieto aktivity teda boli dobrovoľné? 

Áno, vždy dobrovoľné.  Tam by nemalo zmysel niekoho do toho nútiť, ani si to neviem 

predstaviť ako by sme to docielili. Možno keby vedenie rozhodlo, že je to nutné. Ale tu sa 

prihlásili naozaj len tí, ktorým chýbal osobný kontakt. Ktorí sa potrebovali trocha porozprávať. 

Vy ste teda boli iniciátorom pre ich realizáciu? A ako reagovalo vedenie školy? 

Jedna pani učiteľka mi to navrhla počas konzultácie. Spýtala sa ma, či by u nás niečo také 

nemohlo fungovať, kým nechodíme do školy. Ja som nad tým potom premýšľala a skúsila som 

sa spýtať nejakých ďalších učiteľov, či by súhlasili a či by sa pripojili. Nechcela som, aby sme 

tam boli len dve (smiech). Takže keď bola porada, na konci som to v krátkosti navrhla. Myslím, 

že pár učiteliek súhlasilo, tak som napísala email pani riaditeľke s tým, či by som niečo podobné 

mohla zaviesť. Ona súhlasila a sama povedala, že sa zúčastní rada, ak jej to bude časovo 

vyhovovať. To bol taký najväčší problém, vybrať vhodný čas. Viete ako to je, keď učiteľ učí 

niekoľko hodín online, nechce sa mu zapínať počítač ešte potom. Preto som ten čas dala až 

niekoľko hodín po vyučovaní – mali sme to o šiestej večer, raz sme to museli posunúť na ôsmu, 

to sa mi ale zdalo už neskoro. Aj tých učiteľov bolo vtedy prihlásených menej. 

Ako ste to teda nakoniec zorganizovali? Aké kroky ste museli podniknúť? 

Nebolo to nič zložité. Ja som len napísala spoločný email pre všetkých vyučujúcich a počkala 

som na spätnú väzbu. Tam som napísala, že sa bude jednať o čisto neformálne stretnutie na 

ZOOM, aby sme sa navzájom podporili a zdieľali kto sa ako má. Zatiaľ sme mali asi päť 

stretnutí, vždy tam bolo viacero učiteľov, jeden krát myslím až dvanásť, ale to už bolo 

náročnejšie, aj sa horšie komunikovalo, aj to spojenie sa kazilo. Ja som nechcela, aby stretnutie 

trvalo dlho, tak ten čas bol tak hodinu a pol, niekedy dve hodinky. Poprosila som ich, aby sa 

prihlásili na začiatku v stanovený čas, ale bolo to neformálne, čiže niekto sa odhlásil a prihlásil 

kedy chcel. 

Viete mi, prosím, popísať, ako to celé stretnutie prebiehalo? 

Prihlásil sa kto chcel, začínali sme o tej šiestej približne. Ja som na úvod všetkých privítala 

a spýtala som sa ich, čo majú nové, ako sa majú. Keďže som nechcela, aby nás to rušilo, aby sa 
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prekrikovali som navrhla, aby sme išli za sebou a každý povedal, čo chcel. No a na koniec som 

im poďakovala za účasť a rozlúčili sme sa. 

V rámci online stretnutia ste riešili záležitosti zo školy alebo skôr zo súkromia? 

Ja som si pôvodne myslela, že budeme riešiť skôr tie súkromné veci, ale bola som prekvapená, 

že takmer stále sme riešili žiakov, triedy, organizačné záležitosti a podobne. Áno, stále niekto 

niečo spomenul aj zo súkromia, povedal ako sa má, čo prežíva, ale skôr sa to týkalo školy 

a výučby, aj keď tak neformálnym spôsobom. Niekedy sa na ten ZOOM prihlásili učitelia, ktorí 

veľmi nechcú hovoriť veci zo súkromia, ešte takto pred ostatnými, takže aj chápem, že sme sa 

vždy dostali ku škole. 

Pani riaditeľka bola na stretnutiach prítomná? 

Ak si dobre spomínam, bola na dvoch stretnutiach, potom už nie. Ale asi to bolo lepšie bez nej 

lebo učitelia ju určite vnímali ako istú formu kontroly a zároveň to už mohlo pripomínať poradu 

a to som nechcela. 

Učitelia, ktorí sa týchto spomínaných aktivít nezúčastnili, uviedli dôvod ich neúčasti? 

Nezisťovala som to. Často sa mi stávalo, že učitelia vopred písali, že sa ospravedlňujú, ale 

nezúčastnia sa z rozličných dôvodov. Ja si ale myslím, že ak sa niekto neprihlásil, bolo to skôr 

kvôli tomu, že mal toho sedenia za počítačom dosť. 

Dostali ste od učiteľov nejakú spätnú väzbu, ak áno, v akej podobe? 

Pani riaditeľka mi písala, že je rada, že sa niečo také organizuje, že si zároveň myslí, že je to 

pre učiteľov v tejto dobe dobrá podpora. Učitelia len na konci stretnutia hovorili, že ďakujú a sú 

radi, že sa mohli pripojiť a porozprávať sa. 

Odkiaľ čerpáte inšpiráciu pri vytváraní aktivít? A aký máte postup pri ich vytváraní? 

Inšpiráciu vo všeobecnosti ku všetkým aktivitám čerpám na facebookovej skupine školských 

psychológov, ale teraz to vyplynulo zo situácie počas vírusu. 

Máte možnosť zdieľania Vašich skúseností s inými šk. psychológmi? 

Mám možnosť zdieľať svoje skúsenosti aj rôzne otázky v kruhu bývalých spolužiakov, ktorí sa 

tiež venujú školskej psychológii. 

Chceli by ste do budúcna organizovať podobné stretnutia alebo iné aktivity pre pedagógov? 
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Dúfam, že takto online už nebudem musieť (smiech). Ale neviem, či by tieto stretnutia 

fungovali reálne. Asi nie, tam by bol problém s časom. Pochybujem, že by sa našiel učiteľ, ktorí 

by bol ochotní ostať v škole po vyučovaní, aby sa takto neformálne porozprával spolu s ďalšími 

kolegami. To môžu robiť aj v zborovni počas prestávok. Možno keby šlo o stretnutie 

v reštaurácii alebo kaviarni, taký akoby teambuilding, ale to by zas už bolo úplne mimo školy. 

Naďalej budem robiť konzultácie, takže učiteľom budem k dispozícii. Inak asi nie, zatiaľ sa na 

nič iné nechystám. 

Je niečo, čo by ste k tomu ešte chceli dodať? 

Nie, nič.   
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Rozhovor č. 7  školská psychologička Lenka – základná škola 

Popíšte mi, prosím na úvod, ako dlho pracujete na pozícii školskej psychologičky, aký máte 

úväzok, čo všetko je náplňou vašej práce. 

Na škole, kde som teraz mám polovičný úväzok. Ako školská psychologička pracujem už viac 

ako desať rokov, ale tu na tejto škole som len niekoľko rokov. Čo sa týka náplne práce, sú to 

klasické konzultácie so žiakmi, ale aj s učiteľmi a rodičmi. Skupinová práca s triedami a ďalšie 

činnosti. 

Ako hodnotíte vzťahy v rámci pedagogického zboru? 

V rámci možnosti sú vzťahy medzi pedagógmi dobré. Vždy sa nájdu nejaké malé roztržky, 

konflikty, to nezmeníme. Ale tak komplexne myslím, že tie vzťahy sú dobré. 

Ako vyučujúci vnímajú pozíciu školského psychológa na škole? Máte pocit, že ju rešpektujú? 

Niektorí viac, niektorí menej. Je to rôzne. Ale osobne som sa nestretla s tým, že by niekto 

priamo urobil alebo povedal niečo, z čoho som mohla mať ako školská psychologička zlý pocit 

a z čoho by som sa mohla cítiť nejak dotknutá, či ohrozená. Možno je to dané aj vekom. Mladí 

kolegova učitelia a učiteľky si úplne nedovolia oponovať mi, keď som staršia. 

Spomínali ste, že v rámci svojej práce školského psychológa ste už na škole realizovali nejaké 

aktivity pre učiteľov. Skúste mi tieto aktivity popísať. 

Na škole som už robila supervízie. Momentálne ich nerobím, aj kvôli situácii. Vtedy, myslím, 

že naposledy pred rokom a pol si to vyžiadalo vedenie, tak som to mala na starosti.  

Jeden týždeň som mala skupinovú supervíziu, jeden týždeň individuálnu supervíziu. Na obe sa 

zapisovali učitelia, tí ktorí tam chceli prísť. Bolo to také dobrovoľno – povinné. Škola na tých 

učiteľov troška aj tlačila a hlavne, čo sa týka tých skupinových stretnutí, niektorí učitelia boli 

v takom odpore, to bolo vidno. Zvlášť keď tam sedela riaditeľka alebo niekto iní z vedenia 

školy. Niektorí spolupracovali pekne, ale tá atmosféra bola taká, no, bolo vidno, že niektorí tam 

boli preto, že museli, ešte k tomu po ich pracovnom čase. Snažili sa niektoré aktivity zľahčovať 

alebo neboli ochotní v niektorých veciach ísť do hĺbky alebo negovali. V podstate by sa dalo 

povedať, že sa to začalo rozbiehať až keď sme pomaly končili. Ono to bolo v rámci nejakého 

projektu a keby som to mala nastavovať ja, na úvod by som určite urobila nejakú víkendovku, 

kde by sa vytvorila dôvera, kde by padli tie ľady. Tie skupinové stretnutia boli robené tak, že 

každá bola na nejakú tému. Niektoré boli na komunikáciu s rodičmi, niektoré na zvládanie 
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záťaže, niektoré na riešenie konfliktných situácii, ktoré v škole nastanú. Moja pôvodná 

predstava bola taká, že prídu so svojimi konkrétnymi nejakými situáciami a budeme sa snažiť 

spoločne niečo robiť, na spôsob „balintoviek“. Ale nie vždy to išlo tým smerom. Preto by som 

povedala, že z tých skupinových stretnutí som nemala až taký dobrý pocit. Až pri poslednej 

téme, ktorú si sami vyžiadali, to bolo o syndróme vyhorenia, na čo učitelia reagujú skôr tak že, 

neradi o tom počúvajú, sa to zmenilo. Ja sa stretávam s tým, že na to učitelia reagujú negatívne. 

Vždy som mala pocit, že bolo treba pri tej téme začať opatrne, aby nemali učitelia pocit, že sú 

obviňovaní. Ale tu konkrétne, na tejto škole ich to veľmi zaujalo. To bolo aj posledné stretnutie. 

No a potom tu boli tie individuálne konzultácie, tie boli robené tak, že tí ľudia sa tam zapisovali 

a ja som mala 50 minút na jedného človeka, ktorý sa zapísal. Tam mohli prísť s čímkoľvek. Bol 

tam ten človek, bola som tam ja a mohol otvoriť čokoľvek. Venovali sme sa tej veci, ktorú on 

chcel riešiť. Tam naozaj prišiel učiteľ, ktorý chcel niečo riešiť. Niektorí prišli a hovorili, že 

vlastne ani nevedia, prečo prišli, ale postupne, keď začali rozprávať, tak sa ten problém, 

samozrejme, otvoril a to stretnutie celkom fajn dopadlo. Aj tie spätné väzby na individuálne 

stretnutia boli veľmi dobré. 

Rozumiem tomu správne, tie stretnutia boli pre učiteľov povinné? 

Vedenie to zaviedlo s tým, že by sa učitelia mali prihlásiť. Nebolo to vyslovene povinné, ale 

bolo dobré, keď sa zúčastnili. 

Témy skupinových stretnutí boli predpísané vedením alebo ste sa pre nich rozhodli vy? 

Ja som mala na starosti celé to vytvoriť, takže ja som si vybrala aj témy. Ale vždy v rámci témy 

oni mohli spomenúť nejakú svoju situáciu, zo svojej skúsenosti. 

Odkiaľ ste pri výbere tém čerpali? 

Asi z predošlých skúsenosti. Ja som sa v minulosti podieľala na výskume wellbeingu na škole, 

zaujímala som sa o to, čo považujú učitelia za najväčšie bariéry, čo im zvyšuje alebo znižuje 

pohodu na školách. Tam sa ukazovali najmä tie interpersonálne vzťahy na škole, komunikácia, 

zvládanie záťaže a podobne. Preto som sa pre tieto témy pri stretnutiach rozhodla. Pri tých 

individuálnych stretnutiach sa tiež riešili skôr veci zo školy. Či už to boli problémy so žiakmi 

alebo som tam mala pani učiteľku, ktorá prišla z iného pracoviska. Tam sa riešili jej neistoty vo 

vzťahu k pôsobeniu na škole. Alebo sa riešili vzťahy v rámci učiteľského kolektívu. Dokonca 

sa riešil aj samotný problém toho daného programu, to, ako to bolo zorganizované. Taká 

nespokojnosť v rámci kolektívu. To mi aj pomohlo porozumieť tým reakciám na skupinových 
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stretnutiach. Nebolo to dobre odkomunikované v rámci kolektívu. Nevedeli, čo sa vlastne bude 

diať a to bolo príčinou, prečo sa niektorí dostali do takej opozície voči tomu celému. Tiež sa 

ukázalo, ako je veľmi dôležité dobre to odkomunikovať, skôr, než sa začne niečo také robiť. 

Dostali ste nejakú spätnú väzba? 

Na záver mi odovzdávali písomnú spätnú väzbu. No a na konci každého stretnutia bola tiež 

ústna spätná väzba a potom možno aj nejaké záverečné hodnotenie, ktoré sa konalo v rámci 

takej konferencie, kde sme to celé uzavreli. 

Skúste mi, prosím, popísať presný priebeh týchto stretnutí. Kde presne sa to konalo, aká bola 

časová štruktúra... 

Robili sme to tak, že jedno skupinové stretnutie trvalo hodinu a pol, taká klasika. Bolo to 

popoludní, oficiálne v takom čase, myslím, že okolo druhej sme začínali. Stále to ale bol taký 

čas, kedy učitelia mali ešte byť v škole. Boli sme v jednej triede, kde učitelia sedeli v polkruhu 

na stoličkách. Mala som tam flip chart, doniesla som si svoje materiály a materiály pre učiteľov, 

ak bolo treba, pri nejakých aktivitách. Začínali sme kolečkom čo sa udialo minule. Taká nejaká 

reflexia na to minulé stretnutie, niektorí ľudia boli na každom alebo takmer na každom, niekedy 

boli iní, ktorí prišli len na jedno, na dve stretnutia. Potom sme sa dostali k danej téme, urobila 

som nejakú krátku aktivitu k danej téme, o ktorej sme potom diskutovali. Snažili sme sa tú 

diskusiu viesť smerom ku konkrétnym situáciam. Striedala som aj prácu v malých skupinách, 

vo veľkej skupine. Používala som, ak sa to niekde hodilo aj rôzne malé dotazníčky, napríklad 

sebapoznávacie, takže také tie klasické zážitkové a interaktívne metódy a diskusia. Tie živé, 

zážitkové aktivity sa mi najviac osvedčili, ale diskusia bola taká hlavná metóda. 

Učitelia, ktorí sa nezúčastnili, uviedli dôvod ich neúčasti? 

Niektorí neprišli lebo im to nevyhovovalo časovo. Sťažovali sa, že už sú unavení po celom dni 

v škole, už sa nevládzu sústrediť. Ja to chápem, je to pravda, ale vo voľnom čase, cez víkendy 

sa niečo také zorganizovať nedá. Ani cez vyučovanie, samozrejme. Je ťažko nájsť vhodný 

termín. Tam je otázka potom, ako ich motivovať. Samozrejme, na škole sú učitelia, ktorým 

nevadí byť po vyučovaní v škole, ale potom je veľa učiteľov, ktorí nie sú tak motivovaní. Ale 

to je asi stále záležitosť takejto práce so skupinou. Keď som začínala robiť so skupinami, sama 

som z toho bola zúfalá. Časom sa ukázalo, že sa to dá zvládnuť. Ak človek vie, ako zapojiť do 

tej aktivity všetkých, možno aj tých pár, čo sú spočiatku proti, sa zapoja. Väčšinou je to pre 

nich taká obava z nepoznaného. Keď ľudí posadím do kolečka, pýtajú sa „čo sme na 
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protialkoholickom liečení?“. To je naozaj prvá fráza, ktorú vám povedia, keď vidia 

usporiadanie do kruhu. Ale to sú úplne normálne veci, to je dynamika skupiny. 

Máte možnosť zdieľania Vašich skúseností s inými šk. psychológmi? 

Áno, poznám sa s inými školskými psychológmi a zároveň chodím na supervízie. 

Je niečo, čo by ste k tomu chceli ešte dodať? 

Nie. 
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Rozhovor č. 8  školská psychologička Alena – stredná škola 

Na úvod by som sa vás chcela opýtať, aký máte úväzok a čo všetko je náplňou vašej práce. 

Pracujem na polovičný úväzok, na škole som však krátko, nastúpila som len v septembri a kým 

som stihla niečo zorganizovať a celkovo sa na škole zorientovať, prišla distančná výuka. 

Pracujem predovšetkým so žiakmi, robím individuálne konzultácie, spolupracujem s poradňou 

a som tu aj pre učiteľov, ak je treba. Ale v prvom rade sú tu tí žiaci, teda práca so žiakmi. Keďže 

sa však začala distančná výuka krátko po mojom nástupe, tieto činnosti majú inú podobu, všetko 

sa rieši distančne a veľa som toho ešte nestihla. 

Ako hodnotíte vzťahy v rámci pedagogického zboru vo všeobecnosti? Rešpektujú podľa vášho 

názoru učitelia na škole pozíciu školského psychológa? 

Zatiaľ som v škole spokojná. Pozícia školského psychológa je na škole už niekoľko rokov a zo 

strany učiteľov je prijímaná dobre. Niekedy sú naozaj radi, že sa na mňa môžu obrátiť. Od 

svojich spolužiakov z vysokej školy viem, že to tak nie je na všetkých školách a o to viac si 

svoju školu vážim. 

Môžeme prejsť ku konkrétnym aktivitám. Aké aktivity na škole pre učiteľov realizujete? 

Čo sa týka aktivít pre učiteľov, zatiaľ boli robené v podobe podporných emailov v čase 

uzavretia škôl. 

Čo bolo podnetom pre rozposielanie spomínaných emailov? 

Po uzavretí škôl som dostala od vedenia podnet, či by som nechcela podporovať učiteľov 

prostredníctvom emailov, keďže v čase prvej vlny, bývalá psychologička občas takýto email 

posielala. Myšlienka sa mi veľmi zapáčila a rozhodla som sa ju zrealizovať. Keďže do školy 

som nastúpila chvíľku predtým, než sa školy zatvorili, nemala som ešte veľa práce, preto som 

začala posielať každý týždeň jeden taký email. Učitelia boli z režimu dištančnej výuky značne 

rozladení a psychicky vyčerpaní, preto som zvolila aktivity z pozitívnej psychológie so 

zameraním na mindfullness a každý email som v závere doplnila o vtipný obrázok pre zlepšenie 

nálady. V jednom emaily som zvolila napríklad takúto aktivitu: 

 

Pohodlne si ľahnite na koberec, gauč alebo posteľ, pozrite sa na strop. Predstavte si, že sa 

pozeráte na modrú oblohu, na ktorej pláva niekoľko bielych obláčikov. Vaša starosť je ako 

oblak pozorovaný z diaľky. Zdá sa, že má svoju hustotu a formu, ale keď ho pozorujete dlhšie, 

je to hlavne vzduch a odpláva pred vašimi očami preč S touto predstavou oblakov nad sebou si 
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povedzte: „Aj toto pominie“ a vetu si môžete niekoľkokrát zopakovať. Potom si predstavte, ako 

oblaky odplávajú preč. Keď už sú mimo dohľad máte pred sebou iba slnkom zaliate modré 

nebo. Párkrát sa nadýchnite a potom pomaly vstaňte. 

 

Aktivity popísané v emailoch boli dobrovoľné a záležalo iba na učiteľoch a asistentoch, či si 

pre seba aktivitu urobia alebo nie. Pre tých, ktorí sa aktivitám venovať nechcú je tam aspoň ten 

obrázok. 

 

Odkiaľ ste čerpali inšpiráciu pri vytváraní aktivít, ktoré boli v emailoch zahrnuté? 

Vychádzala som z aktivít, s ktorými som bola zoznámená pri štúdiu v rámci pozitívnej 

psychológie a ešte z knihy Klid - 50 cvičení vědomé pozornosti, která vám pomohou zbavit se 

stresu a najít vyrovnanost od Dr. Arlene K. Ungerovej. V jednom emaili som využila 

infografiku od organizácie Nevypusť duši, ktoré sa mi zdali užitočné. 

Dostali ste na email odpoveď? Respektíve, dostali ste nejakú spätnú väzbu od 

učiteľov/asistentov? 

Na emaily mi prišlo len veľmi málo reakcií, z čoho som bola dosť prekvapená a zároveň trochu 

smutná, ale po návrate do školy ma na chodbách učitelia zastavovali a hovorili mi, že im to 

veľmi pomáhalo, že si sem-tam nejakú aktivitu skúsili, obrázky na záver ich často pobavili. 

Celkovo som dostala iba pozitívnu spätnú väzbu, asi od 15 učiteľov, na škole ich je zhruba 80, 

ale nikto mi nepovedal, ani nenapísal, že by im vadilo spamovanie emailu. Vnímam teda 

v rozposielaní emailov zmysel. 

Máte možnosť zdieľania Vašich skúseností s inými šk. psychológmi? 

Mám známych psychológov, sme v kontakte. 

Je teda ešte niečo, čo by ste k tomu chceli dodať? 

Rada by som vám poskytla viac informácií, avšak táto situácia nám neumožňuje realizovať nič 

ďalšie. 
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Rozhovor č. 9  školská psychologička Lucia – základná škola 

 

Popíšte mi, prosím na úvod, aký máte úväzok, čo všetko je náplňou vašej práce a ako dlho 

pracujete na pozícii školskej psychologičky. 

V škole pracujem na polovičný úväzok. Nastúpila som na túto pozíciu len tohto roku ako 

čerstvý absolvent. Pracujem hlavne so žiakmi, s učiteľmi konzultujem prípady jednotlivých 

žiakov. Zatiaľ však nebolo veľmi veľa priestoru na ďalšie aktivity. 

Ako hodnotíte vzťahy v rámci pedagogického zboru vo všeobecnosti? Rešpektujú podľa Vášho 

názoru učitelia pozíciu šk. psychológa? Rešpektujú podľa Vášho názoru učitelia pozíciu šk. 

psychológa? 

Myslím si, že áno. Predo mnou tu bolo viacero psychológov, takže na pozíciu psychológa sú 

učitelia zvyknutí. Vzťahy v pedagogickom zbore sa mi zdajú dobré, ale nie som si istá, či to 

môžem posúdiť za tú, relatívne krátku dobu, čo som na škole. Ale z toho, čo som zatiaľ stihla 

odpozorovať a počúvam od kolegov, myslím, že vzťahy medzi učiteľmi sú uspokojivé. 

Spomínali ste, že v rámci svojej práce školského psychológa ste už na škole realizovali nejaké 

aktivity pre učiteľov. Čo bolo ich cieľom? 

Moje aktivity pre učiteľov zatiaľ spočívali v podpore v rámci dištančnej výuky. Tá je pre 

učiteľov namáhavá, veľmi vyčerpáva, mnohí s ňou nemajú skúsenosti a zažívajú niečo podobné 

po prvý krát. Dostala som teda niekoľko správ od samotných učiteľov – žiadali ma o pomoc, 

o nejakú radu, ako toto obdobie lepšie zvládať. Rozhodla som sa preto vždy raz za týždeň 

učiteľom poslať email s odkazmi na rôzne stránky, ktoré by im mohli pomôcť. Dala som im 

odkaz na rôzne zaujímavé webináre, ktoré popisujú ako zvládať dištančnú výuku, ďalej som im 

posielala odkazy a niektoré relaxačné techniky zo stránky Nevypusť duši. Navrhla som aj 

online stretnutie, prihlásilo sa však len pár učiteľov. Verím, že v tejto dobe je veľmi náročné 

nájsť si ďalší čas navyše. 

Skúste mi prosím popísať, ako prebiehalo spomínané online stretnutie, ako dlho trvalo, čo 

konkrétne ste preberali,... 

Keďže niektorí učitelia celkom dobre reagovali na moje emaily, navrhla som, či by nemali 

záujem o online stretnutie, kde by sme sa mohli spoločne porozprávať a zdieľať skúsenosti, 

zážitky či pocity z online výučby. Prihlásili sa síce len traja učitelia, ale myslím, že aj keby sa 
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prihlásil len jeden, stretnutie by som realizovala. Dohodli sme sa na konkrétnom termíne, ktorý 

vyhovoval všetkým a ja som vytvorila stretnutie cez platformu ZOOM. Trvalo to myslím 

hodinku aj niečo. Ja som sa nijak špeciálne na stretnutie nepripravovala, nechcela som, aby to 

bolo pre učiteľov vyčerpávajúce alebo, aby to malo formu nejakej prednášky. Najskôr som ich 

privítala, povedala im presne to, aby to brali ako formu oddychu, nič formálne. Následne som 

sa ich opýtala ako vnímajú celkovú situáciu ohľadom dištančnej výuky, čo konkrétne im robí 

starosti, čo ich naopak teší. Vyzvala som ich, aby sa podelili s čímkoľvek budú chcieť. Snažila 

som sa to nejak korigovať, aby sme sa navzájom neprekrikovali a tak najprv učitelia hovorili 

za sebou a potom, keď sa rozvinula diskusia, tak sa to už prirodzene striedalo. Ja som z toho 

mala veľmi dobrý pocit lebo naozaj som videla, ako sa s tým „trápením“ potrebujú podeliť. Ale 

neriešili len negatívne veci, dotkli sme sa napríklad aj vtipných príhod, ktoré sa odohrali v rámci 

online vyučovania. Bolo to tak trochu akoby sme sedeli spolu na káve a veľmi neformálne sa 

rozprávali. Na konci som im poďakovala za účasť, spýtala som sa ich, či sledujú emaily, ktoré 

posielam, či skúsili nejaký webinár alebo relaxačnú techniku a či je niečo, čo by v emailoch 

ocenili alebo naopak, čo by som mala vynechať. K tomu sa vlastne ani veľmi nevyjadrili, ale 

ak si dobre pamätám dve učiteľky vraveli, že si emaily poctivo čítajú a na webináre sa hlásia. 

Na konci sme sa rozlúčili, myslím, že to bolo veľmi milé. 

Učitelia, ktorí sa online stretnutia nezúčastnili Vám napísali dôvod ich neúčasti? 

Zdá sa mi, že dvaja, či traja napísali, že im to nevyhovuje lebo toho majú veľa a ostatní 

nereagovali. Ale chápem to, určite im stačí online vyučovanie, okrem toho majú veľa príprav 

na ďalšie dni, posielanie domácich úloh, online porady a podobne. Určite im to nezazlievam. 

Ako na tieto podporné emaily a online stretnutie reagovalo vedenie školy? 

Podporilo ma. Pán riaditeľ všetky emaily dostával rovnako, ako učitelia, sa sám chcel dokonca 

zúčastniť online stretnutia, ale časovo mu to nakoniec nevyšlo, čo teda vnímam pozitívne, 

učitelia sa mohli viac akoby vyžalovať. Neviem, či by to bolo pri tom riaditeľovi úplne možné. 

Dostali ste od učiteľov spätnú väzbu, či už čo sa týka emailov alebo online stretnutia? 

Na emaily nikto väčšinou neodpisoval, pre istotu som si ešte overila, či im skutočne chodia. 

Ale keď na tom ZOOMe hovorili, že si to čítali, tak myslím, že to ocenili. Po skončení ZOOMu 

mi všetci traja učitelia písali, že ďakujú za tú možnosť, takto sa porozprávať, zdieľať starosti. 

Máte možnosť zdieľania Vašich skúseností s inými šk. psychológmi? 
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Osobne sa poznám so psychologičkou, ktorá bola na škole predo mnou, ona mi pomáhala pri 

mnohých veciach, keď som nastúpila. S ňou zdieľam svoje skúsenosti, ak je nejaký problém, 

nemá problém so mnou komunikovať, poradiť. 

Máte v pláne robiť ďalšie aktivity pre učiteľov, či už teraz v rámci dištančnej výuky alebo aj 

potom, keď sa vrátime ku klasickej výučbe? 

Teraz budem určite pokračovať v spomínaných emailoch, chcela by som urobiť ešte niekoľko 

online stretnutí, ale záleží na učiteľoch, či budú mať záujem. V budúcnosti, počas klasickej 

výuky neviem. Vtedy asi pribudne množstvo ďalších povinností, neviem, či bude dosť času 

venovať sa hlbšie učiteľom, zároveň ešte nemám toľko skúseností. 

Je ešte niečo, čo by ste k tomu chceli dodať? 

Len dúfam, že táto doba čím skôr prejde, aby tá práca s učiteľmi a žiakmi mohla mať skutočnú 

podobu. 
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Rozhovor č. 10  školská psychologička Katarína – základná škola 

Na úvod by som sa vás chcela opýtať, aký máte úväzok a čo všetko je náplňou vašej práce. 

Na tejto škole mám úväzok celý. A som na tejto škole už trinásty rok. Čo sa týka náplne práce, 

predovšetkým je to práca s deťmi, či už individuálne alebo práca v skupine. Ďalej práca 

s triedou, rovnako tak práca s dospelými, s rodičmi a učiteľmi a tiež tam patrí aj spolupráca 

s orgánom starostlivosti o deti, ďalej spolupráca s klinickými psychológmi, pedopsychiatrami, 

určite aj s políciou, so súdom, to všetko zahŕňa tú spoluprácu. 

Ako hodnotíte vzťahy v rámci pedagogického zboru vo všeobecnosti? 

Tie vzťahy sú také premenlivé. Samozrejme, sú tu dobrí ľudia, ale sú tú bohužiaľ aj horší. Ale 

snažím sa na tom nájsť stále niečo pozitívne, čo ten človek robí alebo čo hovorí, čo tým svojim 

správaním ukazuje okoliu. Viem, pretože mám kolegyne na iných školách, že je to bežné, že tie 

vzťahy sú premenlivé. Súvisí to aj s tým, čo je práve aktuálne, čo prebieha, ale aj s príchodmi, 

odchodmi učiteľov. Myslím, že by bolo fajn, keby tí učitelia mali skúsenosť svojho vlastného 

dieťaťa, ich prístup by bol empatickejší a taktiež si myslím, že tá empatia by sa mala učiť. 

Rešpektujú podľa vášho názoru učitelia na škole pozíciu školského psychológa?  

Mám s tým takú zaujímavú skúsenosť, pretože na tejto škole, keď som začínala, bola to pre 

nich úplná novinka. Keď som v tej dobe obchádzala školy, veľa riaditeľov z toho malo obavu, 

ktorá plynula predovšetkým z nevedomosti. Musím povedať, že ten prvý rok som tu vnímala 

takú obavu, jednak zo strany učiteľov, ale aj rodičov. Jeden rodič sa mi priznal, že má strach, 

keby mi povedal, ako deti doma trestá, že na neho zavolám sociálku, takže také obavy. Ale to 

určite vyplývalo z tej doby predtým, z komunizmu, keď ľudí zatvárali do liečební, do väzenia, 

ak v niečom nevyhovovali. Takže taký bol aj ten prvý rok. Ja som sa hneď na niektorej z prvých 

porád predstavila, hovorila, že nie som v škole preto, aby som ich na škole sledovala, aby som 

ich hodnotila, ale som tu pre to, aby deti boli v bezpečí, aby sa cítili dobre, aby som pre nich 

hľadala tú najlepšiu cestu, aby zvládali jednak nároky školy, ale aj veci z rodiny a celkovo. 

Postupom času sa tie hrany obrúsili. Učitelia a deti si zvykli. V dnešnej dobe je veľmi dobré, 

že tie deti už od prvého ročníka vedia, že taká služba je tu k dispozícii, že je tu niekto, na koho 

sa môžu spoľahnúť. 

Môžeme prejsť ku konkrétnym aktivitám. Aké aktivity na škole pre učiteľov realizujete? 
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Tak samozrejme, s učiteľmi spolupracujem v rámci práci so žiakmi, ale mám skúsenosť aj 

s inými aktivitami. Robila som toho viac, ale človek má v pamäti najmä to, čo sa podarilo. To, 

z čoho nemá dobrý pocit, to skôr vypúšťa. Čo sa veľmi podarilo, čo Vám môžem popísať bolo 

urobiť pre učiteľov také zážitkové, psychohygienické popoludnie. Tam som si dala podmienku, 

že rozhodne nechcem, aby to prebiehalo v škole. Za mňa keď je učiteľ v škole, je stále pripútaný 

k tomu prostrediu, nedarilo by sa mu pracovať na sebe, odpútať sa od toho. Podarilo sa mi teda 

aj v spolupráci so školskou asistentkou z univerzity, v dobe keď mali priestor medzi 

semestrami, teda začiatok februára usporiadať takú psychohygienu spojenú s relaxáciou 

a informáciami o relaxácii, bolo to sprevádzané hudbou, my sme si to nacvičili a myslím, že sa 

to veľmi podarilo. Venovali sme príprave veľmi veľa času. Jediné mínus, ktoré mi k tomu 

napadá je, že sa nedostalo na vychovávateľky zo školskej družiny, pretože to prebiehalo 

v popoludňajších hodinách, kedy družina funguje. 

Kto bol teda iniciátorom pre vytvorenie takýchto spoločných stretnutí? Bol to Váš nápad alebo 

s tým prišlo vedenie? 

Tá požiadavka prišla od vedenia. Máme tretí rok novú pani riaditeľku, ktorá kladie dôraz na 

rôzne „psychochvíľky“ v triedach, na nejaké uvoľnenie v priebehu hodiny. Preto aj navrhla, 

aby som učiteľom ukázala nejakú relaxáciu, uvoľnenie, to bol asi taký ten prvý podnet, prvý 

moment tej aktivity. Ale nijako na mňa netlačila. Navrhla mi to a keďže sa sama venujem joge, 

súhlasila som 

Ak tomu správne rozumiem, vedenie je teda takýmto aktivitám naklonené? 

Áno, veľmi a to ma teší. 

Môžete mi, prosím, popísať celý priebeh stretnutia, od tej organizačnej stránky, ako ste to 

zariadili a dohodli s učiteľmi termín, až po samotné stretnutie, časovú štruktúru, priebeh. 

Rozhodli sme sa to dať na dva dni. Jeden deň je málo, jeden deň človek niečo už môže mať, 

niečo dlho plánované, lekára, niečo s deťmi. Takže preto dva dni, mohli si vybrať. S tým, že to 

bolo dobrovoľné, samozrejme. Ja vnímam, že je veľmi dôležité, aby také niečo bolo 

dobrovoľné. V momente, keď ten človek musí niekam, tak tá motivácia sa vytráca a nemá to 

taký efekt. 

Čiže prišiel kto chcel. My sme sa dohodli s tou školskou asistentkou, že to dáme na popoludnie, 

aby si to mohli užiť po svojom, aby sa mohli pozdieľať, aby mohli hovoriť o svojich 

skúsenostiach s relaxáciou. Tak sme si to najskôr poriadne naplánovali, ako to urobíme. 
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Rovnako tak sme vyvesili plagát na tú budovu, kde sa to konali, aby to učitelia našli, aby s tým 

nemali problém. Potom sme sa dohodli, kto ich bude čakať pri dverách, ja som tam stále, 

asistentka im ukázala kde si môžu odložiť veci, ukázala im záchod a viedla ich do tej miestnosti, 

kde to malo prebiehať. Tak sme to po všetkých stránkach si myslím riadne vypiplali. Tá 

miestnosť mala také dve časti – hore akoby vyššie pódium, kde sme im pripravili podložky 

a boli tam uložené naše veci, no a v spodnej časti bolo sedenie do komunitného kruhu. Tam 

sme mali tiež už vopred nachystané konvice s čajom, čaj dostávali do polystyrénových 

kelímkov, aby to držalo teplo. V prvej časti, ktorá bola taká rozprávacia, tam sme sa privítali 

a vtedy sme si hovorili očakávania, ktoré od toho stretnutia majú. Či niekedy vôbec relaxovali. 

Postupne sme čaj dopíjali a presunuli sme sa hore k podložkám. Popísali sme im, akú polohu 

zaujať, že je dôležité byť uvoľnený, dopodrobna sme to vysvetlili. Veľa z nich toto nepoznalo, 

ja mám mnohé skúsenosti z jogy. Ja som akoby tu relaxáciu začala, asistentka ma sprevádzala 

hrou na takú zvláštnu flautu. Nepúšťali sme k tomu žiadnu hudbu, ale takto sme to vymysleli. 

Potom sme sa vymenili, ja som si vzala taký hudobný nástroj, ktorý vydáva takú jemnú hudbu, 

ale ten názov nástroja vám nepoviem, nespomínam si. Boli sme s tou asistentkou dohodnuté, 

že v momente, keď relaxácia skončí, že ich ešte odmeníme, napadlo ma, že mám také karty, 

s rôznymi múdrosťami, tak sme ich do stredu rozhodili, ešte keď sedeli na tých podložkách, 

každý si nejakú vytiahol, kto chcel, mohol prečítať, čo na karte mal, či sa to na neho hodí, či 

nie, kto nechcel, nemusel. Takže to skončilo v takom príjemnom duchu. Zároveň učitelia vedeli, 

že v neďalekej reštaurácii je zarezervovaný stôl. Tam sme šli a tam to potom ešte doznievalo 

celé. Niekto si dal večeru, niekto len kávu, čaj. Druhý deň sme to teda zopakovali, bolo tých 

účastníkov menej, prvý deň nás bolo 25 a druhý s nami dohromady len 10. Ale bolo to v tom 

počte príjemnejšie, keď robím relaxáciu pre deti, tak je to do 15 detí, preto vnímam, že čím 

menej je na tú relaxáciu ľudí, tým lepšie. Ale je to aj tá moja skúsenosť z jogy, kde nás je málo. 

Keď je veľa ľudí, na tú psychiku, na to ukľudnenie to nepôsobí tak ako ten menší počet. 

Ako ste učiteľov motivovali k účasti? 

My sme vytvorili taký plagát s takým pútavým obrázkom. Zaujalo ich pravdepodobne, čo sa 

bude diať, že to bude relaxačné, oddýchnu si. K tomu sme dali vlastne papier, kde boli tie dva 

dni, tam sa mohli učitelia zapisovať. 

Dostali ste od pedagógov nejakú spätnú väzbu, ak áno, v akej podobe? 

Riešilo sa to aj pri tej večeri, ešte to tam doznievalo. Ale ešte dlho potom sa často pri rozhovore 

s kolegami objavovali vety ako: „to bolo fajn, mohli by sme to zopakovať“. Takže to bola taká 



39 
 

milá, príjemná spätná väzba. Keby nebola karanténa, určite by sme si to zopakovali. Aj pani 

riaditeľka bola rada, že sme to zorganizovali a bola tiež rada, že to neskončilo tou relaxáciou, 

ale že sme šli ešte pozdieľať pocity aj do tej reštaurácie. 

Odkiaľ čerpáte inšpiráciu pre vznik aktivít ako je táto? 

Chodím už roky na jogu a odtiaľ som veľa čerpala. Je to pre mňa obrovská psychohygiena. 

Učitelia, ktorí sa stretnutia nezúčastnili, uviedli dôvod ich neúčasti? 

Viem, že jedna pani učiteľka nemohla, hovorila, že jej to nevyhovuje ani jeden deň, ale 

uisťovala som ju, že sa k tomu ďalší rok určite vrátime. Ale to väčšinové nadšenie tam bolo. 

Niektorí samozrejme, keď videli, že je pani riaditeľka napísaná na stredu, tak zvažovali, či 

pôjdu ten alebo ten ďalší deň. Väčšina prišla, čiže bolo to fajn. 

Máte možnosť zdieľania Vašich skúseností s inými šk. psychológmi? 

Určite. My sa stretávame s kolegami, ktorí sú tu v okolitých školách v rámci takej intervízie, 

buď to v úplne iných priestoroch alebo na nejakej z našich škôl. Takže funguje to fajn, tie 

intervízie. My si tak hovoríme, čo sa darí, čo sa nedarí, s čím treba pomôcť, kde je nejaký 

seminár. Naviac s kolegyňou s vedľajšej školy sme v podstate spolužiačky z univerzity, takže 

sa poznáme už dlho a to je fajn. Inak pre nás začala robiť tu v meste pedagogicko-psychologická 

poradňa takú podpornú skupinu pre školských psychológov. 

Je teda ešte niečo, čo by ste k tomu chceli dodať? 

Myslím, že nie, zhrnula som všetko podstatné. 
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Rozhovor č. 11  školská psychologička Klára – základná škola 

 

Aký je Váš úväzok a čo všetko je náplňou Vašej práce? 

Úväzok mám polovičný a náplňou práce je spolupráca s učiteľmi, rodičmi, s deťmi. S deťmi sa 

teda jedná o individuály, ktoré sú poradensko-terapeutické a taktiež o relaxácie. Zároveň 

vediem na škole relaxačný krúžok a robím prevažne preventívne programy v triedach, niekedy 

aj intervenčné. S učiteľmi sa jedná o konzultácie, ktoré sa skôr týkajú detí alebo nejakého štýlu 

výuky. Niekedy, aj keď skôr výnimočne sa stane, že prídu s nejakými osobnými témami a čo 

sa týka rodičov, tak riešim témy spojené s výchovou a vzdelávaním detí. Potom je to 

samozrejme spolupráca so ŠPP a spolupráca s metodičkou prevencie. 

Ako dlho pracujete ako školská psychologička? 

Na škole pracujem rok a pol. 

Ako hodnotíte vzťahy v rámci pedagogického zboru vo všeobecnosti? Rešpektujú podľa Vášho 

názoru učitelia pozíciu šk. psychológa 

No, myslím si že, sú tam skupinky, kde tí učitelia tam majú medzi sebou skôr priateľské vzťahy. 

Ale inak mám pocit, že ten kolektív je dosť taký rozčlenený. Dosť mi tam chýba také to 

prepojenie hlavne aj po tej stránke komunikácie. Veľa, tým, že je to na škole, je to zameranie 

na výkon alebo na hodnotenie, ale nie len detí, ale aj učiteľov navzájom, takže sú citliví na také 

ako hospitácie, nielen zo strany vedenia, ale aj medzi sebou, keby si mali chodiť na hodiny 

alebo keby som im ja mala chodiť na hodiny. Tak tam nie je dostatočná dôvera v tom nejak 

otvorene komunikovať predovšetkým o výuke detí. To je tou rolou učiteľa. Mám pocit, že stále 

majú strach z negatívnej spätnej väzby. To je celkovo ten kolektív. No a čo sa týka mňa ako 

psychológa, stojím skôr stranou, na mňa sú ešte viac citliví, majú pocit, že keď im pôjdem do 

hodín, že ich budem hodnotiť a že ich budem pravdepodobne kritizovať. Niektorí mám pocit, 

že už aj tak apriori sú nastavení, že psychológ je buď k ničomu alebo ho na nič nepotrebujú, že 

nie je treba sa starať o tú vzťahovú stránku toho fungovania v škole alebo toho triedneho 

kolektívu. Nie je tam ani jeden učiteľ s ktorým by som bola nejak spriaznená alebo mohla s ním 

pracovať podľa svojich predstáv, ale povedzme že jedna tretina je pomerne otvorená tým 

programom, ktoré vediem v triedach a následnej reflexii, tí aj niekedy za mnou prídu s niečím 

sami a tak nejak ma využívajú. Potom je ďalšia tretina, ktorá má ku mne taký neutrálny vzťah, 

že musím prísť za nimi ja sama a potom nejaká spolupráca je možné a je aj v pohode, kvalitná. 
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Ale je to tak, že iniciatíva musí prísť z mojej strany. No a potom tam je tá posledná tretina a to 

sú tí, ktorí sú nejak tak otrávení tým, že ma vidia. Alebo, v nejakých krízových situáciách, kde 

by som mala pracovať s tou triedou, keď sa deje niečo so žiakmi, tak so mnou spolupracujú, ale 

inak dávajú najavo také niečo, nechcem to nazývať ako odbor, ale negatívne emócie k roli toho 

psychológa. 

Spomínali ste, že pre učiteľov ste robili alebo robíte nejaké aktivity, môžete mi ich priblížiť? 

Bolo toho viac, nerobím veci len teraz v rámci distančnej výuky. Ja tam pracujem rok a niečo, 

čo znamená, že distančná výuka je posledný rok. Ten polrok čo som začínala  som bola rada, 

že som bola schopná vyznať sa čo kedy robiť, takže som toho veľa nestihla. Ale bolo to tak, že 

pred rokom som pre učiteľov robila nejaké letáky alebo infografiku o psychohygiene. To som 

im rozosielala a tam som ich aj upozorňovala alebo ich informovala o tom, že existuje 

supervízia alebo intervízia a že keby mali o to záujem, tak by to bolo fajn zaviesť u nás na škole. 

Na to mi ale neprišla žiadna odpoveď, na tú supervíziu a intervíziu. Potom som im písala ďalšie 

emaily keď začala distančná výuka. 

Spomínané letáky ste rozosielali z vlastnej iniciatívy alebo tam bol nejaký podnet od učiteľov 

či vedenia? 

Od vedenia vôbec. Prišla som s tým ja, bolo to asi tretí mesiac, č som tam nastúpila. Šla som 

s tým najprv za pani riaditeľkou a ona mi povedala, že si nie je úplne istá, či to je vhodné pre 

tých učiteľov, ale mám to skúsiť odprezentovať na porade. To som si povedala, že keď to 

odprezentujem na porade, tak si tým úplne zarežem tu svoju pozíciu na tej škole, pretože 

učiteľom sa to asi páčiť nebude. Možno bude lepšie najskôr si ich trochu získať a podať to takou 

formou, ktorá nebude tak ako nátlaková, proste mala som pocit, že na tej porade to nebude 

dobré, že to nebude mať dobrý ohlas. Preto som vymyslela tú variantu s tou psychohygienou 

a s tým, že som im to poslala v emailoch. 

Čo bolo pre vás inšpiráciou pri tvorbe plagátika a čo všetko obsahoval? 

To o supervízii a intervízii mi napadlo pravdepodobne preto lebo som robila lektorku primárnej 

prevencie, tam tie supervízie boli. A už neviem kde som vzala to, že by to bolo fajn aj tu v tom 

kolektíve učiteľov. Už keď som tam bola tie prvé mesiace, tak som videla, že je hrozná škoda, 

že spolu nič nezdieľajú a mala som pocit, že sa v tom tak trochu topia. Ešte tam bola jedna 

učiteľka, ktorá si vôbec nevedela rady s tými žiakmi a tak som mala pocit, že tá intervízia bolo 

niečo, čo by jej mohlo pomôcť a že by bolo fajn, keby to mohla zdieľať s tými kolegami, čo sú 
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skúsenejší. Preto som to aj navrhla pani riaditeľke. Bolo by fajn keby bol niekto zo začiatku 

s tými učiteľmi, ktorí prídu, sú noví. Niekto, od koho by sa mohli učiť a aby mohli ísť na nejaké 

„náslechy“ na hodiny. Aby sa tak mohli vzájomne inšpirovať. Ja som zároveň bola na stáži na 

gymnáziu, kde mali veľmi výkonné to školské poradenské pracovisko a mali tam pre učiteľov 

nejakého mentora, už neviem ako sa to volalo, ale bola tam jedna učiteľka, ktorá chodila len na 

jeden deň a radila s rôznymi situáciami, s ktorými oni napríklad nechcú ísť za školským 

psychológom. Je dobré, keď je ten človek skúsený pedagóg a pomôže s tými vecami. 

Na plagátiku bol najskôr taký úvod, prečo vlastne je tá psychohygiena dôležitá. Že ta 

pedagogika je proste náročné povolanie a preto je dôležitá nejaká starostlivosť o seba, 

starostlivosť o svoje duševné zdravie. Tak som sa ich snažila namotivovať a dať im najavo, že 

vnímam, ako je tá profesia náročná a že som tam pre nich a že to nie je tak, že by som tým 

opovrhovala. Lebo oni sa ku mne stavajú tak, ako by som to dostatočne nedocenila. Preto som 

im chcela dať najavo, že to dostatočne doceňujem. Potom som tam dala tipy v oblasti 

psychohygieny – relaxácia, dala som im tam nejaké odkazy na videá, youtube, niečo 

mindfullness a potom informácie k supervízii a intervízii, tam som čerpala aj z Nevypusť duši, 

oni to majú pekne spracované. Napísala som im ta, že keby sa im tá myšlienka supervízie alebo 

intervízie páčila, aby sa mi ozvali, tak to sa nestalo. Ešte som im tam dala odkaz na pedagogickú 

poradňu, teda pre viacero poradní, ktoré robia tie supervízie pre učiteľov a môžu byť v niečom 

lepšie pretože sú akoby viac anonymné, učitelia môžu prísť odkiaľkoľvek. Ešte som im tam 

dala odkazy z nejakých učiteľských novín o tom, čo vlastne tá supervízia je. No a potom som 

im napísala niečo o stop technike – práca domov nepatrí. To som tam dala na základe 

skúseností, že tí učitelia sa neustále sťažovali, že to riešia stále, tie témy, spojené s ich prácou. 

Tam som im tam napísala, že keď sú doma, nech neriešia prácu, prácu nech riešia iba v práci. 

Na záver som im napísala, aby sa pochválili a ešte som im tam dala odkazy na akcie pre učiteľov 

týkajúce sa duševného zdravia. To bolo všetko ako trojstranový leták, ktorý som im poslala 

v pdf. Zároveň v tom emailu som im dala ešte taký úvod. 

Akú ste dostali spätnú väzbu? Ako učitelia reagovali? 

Dostala som nejaké odpovede, myslím, že boli tri alebo štyri z tridsať. Ďakovné. No 

a neuskutočnilo sa nič, možno to aj nejak vyplynulo z toho špecifického režimu, ktorý je teraz 

na školách. Od začiatku, čo tu na škole som, chodím za riaditeľkou s rôznymi návrhmi a ona 

mi dala celkom najavo, že proste teraz sa riešia iné veci a že na toto nie je čas. Ešte som chcela 

rodičom rozposlať dotazník, ako sú spokojní rodičia s distančnou výukou, keď to začalo. Či by 

potrebovali niečo zmeniť a tak. No a riaditeľka mi na to povedala, že tí rodičia y napísali, že 
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nie sú spokojní a že to teraz radšej nechce realizovať. Vtedy som si povedala, tak ja na to 

kašlem, ale vlastne aj tak som potom vymýšľala ďalšie veci, ale myslím, že už sa držím viac 

pri zemi, s čím si dovolím napríklad za riaditeľkou prísť alebo s čím si dovolím učiteľov 

osloviť. Teraz mám úplne čerstvú skúsenosť z minulého týždňa, že som vymyslela, že by som 

chcela robiť skupinu osobnostného rozvoja pre žiakov, ktorá by bola online a predniesla som 

to na porade. Tušila som, že to nebude mať úspech. Niektorí učitelia akože fajn, ale od 

niektorých hneď bežala spätná väzba typu: „A to mám robiť akože vo svojom voľnom čase?“ 

A iba na ten nápad, ktorý je pre deti a nie je pre nich nijak obmedzujúci, nijak sa ich nedotýka, 

tak aj na to mali také poznámky. Takže je dosť ťažké prísť tam s niečím novým, oni skôr nechcú 

meniť to, ako to je zabehnuté. 

No a počas distančnej výuky som učiteľom ešte poslala nejaké informácie o mne, dala som im 

moje číslo a napísala im ešte nejaké povzbudivé veci k tomu, čo sa deje. Ešte keď šiel prvý 

stupeň do školy, tak som im poslala taký leták o tom, ako sa k tým deťom správať, že to mohla 

byť pre nich veľká zmena, že je možné, že sa budú musieť adaptovať na ten režim. To bol zase 

taký informačný leták a email pre učiteľov. Zase som im tam ponúkla nejaké aktivity, čo s tými 

deťmi môžu robiť. Keď opäť začala distančná výuka, druhý krát, tak som im napísala ďalší 

email s tým, že ma môžu kedykoľvek vyhľadať, ponúkla som im online programy pre triedy 

a ponúkla som im, že sa na mňa môžu obrátiť nielen so záležitosťami týkajúcimi sa žiakov, ale 

aj s tým, čo riešia oni sami. Dostala som na to asi dva ďakovné emaily, jedna učiteľka stále 

o ten online program, to bolo fajn lebo tam sa tá spolupráca celkom rozbehla. No a jedna 

vyučujúca bola taká osobnejšia. Poslala som im aj také odkazy na online webináre pre učiteľov, 

tak tá učiteľka so mnou zdieľala svoje skúsenosti, že na tie online webináre chodí. 

Keby nebola na školách distančná výuka, skúsili by ste realizovať pre učiteľov nejaké aktivity? 

Ja by som do toho šla, ale myslím si, že by to nemalo veľmi veľkú odozvu. Mám to asi tak, že 

pri mnohých veciach, ktoré som na škole zavádzala alebo chcem zaviesť, sa nestretnem 

s nejakým ohlasom ako by som si predstavovala. Príde mi dosť dôležité to skúšať a aspoň zasiať 

do nich také niečo, čo by tam mohlo postupom času vyrásť. Aj keby sa im tie návrhy nepáčili, 

pre mňa je to také, že viem, že som niečo urobila a do budúcna aj pre niekoho, kto tam bude 

pracovať po mne to bude dobrá pôda ako pokračovať v roli školského psychológa. Ale mám 

pocit, že nemôžem na nich tlačiť, na učiteľov a že návrhov by nemalo byť veľa. Ale nie je to 

tak že by som s nimi nechcela pracovať alebo by som od toho dala ruky preč. A keby chodili 

do školy normálne lebo teraz sú väčšinou doma, tak by som kľudne nad niečím skupinovým 

uvažovala. Ale asi by som začala nejakými prednáškami, aby prišiel aj niekto iný, než aby som 
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šla do toho úplne sama. Je tam trochu problém, bála by som sa, že keby som ich nútila do 

niečoho takého skupinového, že oni sa ešte viac odtiahnu, že je nutné ísť na nich pomaly 

a získavať si tú ich dôveru, čo je ale beh na dlhú trať. 

Je ešte niečo, čo by ste k tomu chceli dodať? 

Myslím si, že by bolo hrozné fajn, že je strašne dôležité zamerať sa aj na ten učiteľský zbor 

a na ten kolektív. Keby tam nejaké aktivity pre nich fungovali, keby sa ten kolektív trošku 

stmelil, keby boli viac pre tú psychosociálnu stránku tých vecí v školstve, tak by to obrovsky 

pomohlo aj práve tým triednym kolektívom, deťom. Ono je to všetko prepojené, to aký majú 

učitelia vzťah ku mne má často vplyv na tie deti. Aj to, aký majú vzťah k sebe. Celá tá atmosféra 

pedagogického zboru má obrovský vplyv na tých žiakov, na všetko, všetko spolu súvisí. Ja by 

som bola strašne rada, keby sa mi to podarilo alebo niekomu po mne, keby sa to tam začalo 

praktikovať, ale strašne dôležitý článok v tom je to vedenie, riaditeľ. A keď on alebo ona pre to 

veľmi nie je a nevidí v tom význam a hlavne keď ona v tom nie je aspoň trošičku proaktívna, 

je to veľmi zložité. Ale je treba sa snažiť. To je asi všetko, čo ma k tomu napadá. 
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Rozhovor č. 12 školská psychologička Andrea – základná  škola 

 

Popíšte mi, prosím, na úvod, ako dlho pracujete ako školský psychológ, aký máte v súčasnosti 

úväzok, čo všetko je náplňou vašej práce. 

Toto je moja druhá škola, predtým som pracovala na škole dva roky, teraz to už tiež onedlho 

budú dva roky. Úväzok mám plný. Čo sa týka náplne práce, toho je veľmi veľa. To, čo robím 

najčastejšie sú individuálne konzultácie s deťmi a s rodičmi, ale aj s vyučujúcimi. S deťmi tiež 

robím skupinovú prácu a triednické hodiny, skôr je to na zákazku, ten impulz je od učiteľov. 

Ešte tak ľahko robím diagnostiku, to sa týka najmä testov profesijnej orientácie u žiakov 

posledných ročníkov. Ďalej sú to depistáže a ďalšie iné činnosti. 

Ako hodnotíte vzťahy v rámci pedagogického zboru vo všeobecnosti? Rešpektujú podľa Vášho 

názoru učitelia pozíciu šk. psychológa? 

My sme dosť veľká škola, nás je tu veľmi veľa. Je tu veľa učiteľov a aj asistentov, to znamená, 

že je to veľmi rôznorodé, ako ma vnímajú. Ale keď som mala možnosť baviť sa s kolegami, tak 

ja si myslím, že nemám vôbec zlú pozíciu, len je to iné ako predtým. Pozícia školského 

psychológa tu na tejto škole má relatívne dlhú tradíciu, ale psychológ predo mnou veci robil 

trocha inak čiže nie všetko, čo by som si predstavovala tu môžem realizovať. Samozrejme, 

s niektorými kolegami mám lepšie vzťahy, rešpektujú moje názory. Ale sú tu aj ľudia, ktorí tú 

moju pomoc nechcú. sú aj takí, ktorí moju pomoc odmietajú lebo si myslia „prečo by sme mali 

počúvať nejakú mladú psychologičku?“. Tí ľudia to ponímajú naozaj rôzne, niektorí o to naozaj 

nestoja. Aj tá ich predstava je trošku skreslená, keby vedeli, že ja im tu nejdem dávať nejaké 

rady, že nie som ten pedagóg, že tu diskusiu môžem len moderovať, tak možno by vyzeralo 

inak. Ale tá predstava si myslím, že im chýba. Je tu ale naozaj veľká podpora vedenia. Vedenie 

školy to veľmi podporuje, tú pozíciu. 

Čo sa týka vzťahov medzi učiteľmi, samozrejme, vytvárajú sa skupinky, keďže je nás mnoho- 

to je asi prirodzené v tom množstve. Ak by som to mala ale nejak zovšeobecniť, vidím tu dosť 

veľké rozdelenie na prvý a druhý stupeň, vychádza to aj z toho, aké majú pracovné prostredie. 

Ale tak to je všade na základných školách, myslím si. Sú takí, ktorí sa súkromne stretávajú aj 

mimo školy a takí ktorí s niektorými „proste nebudú“. Takže tak. 

V emailoch ste mi spomínali, že v rámci svojej práce školského psychológa ste už na škole 

realizovali nejaké aktivity pre učiteľov. Skúste mi tieto aktivity popísať. 
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Posledný rok som nič pre učiteľov nerealizovala, ale predtým áno, tak o tom vám môžem 

porozprávať. Stretávali sme sa a zdieľali sme veci, robili sme niečo ako supervíziu. Bolo to 

miesto, kde sme sa mohli porozprávať, čo koho trápi. Nič sa nevynášalo, to, čo sa povedalo na 

stretnutiach tam aj ostalo. Začala som s tým hneď po mojom nástupe a stretlo sa to s fajn 

ohlasom. 

Ako sa k tomu stavia vedenie školy? Skúsili ste to niekedy riaditeľovi spomenúť? 

Vedenie moje aktivity podporuje, ale necháva to na mňa, dáva mi v tomto voľnú ruku. 

Tieto stretnutia ste teda zaviedli z vašej iniciatívy? Odkiaľ ste brali inšpiráciu pre vytvorenie 

niečoho takého? 

Niektorí učitelia za mnou chodili individuálne, tak som cítila potrebu urobiť pre nich takéto 

menšie skupinky. Oni sa stretávali všetci v rámci nejakých organizačných vecí, na poradách, 

ale aby nemuseli spolu ďalšími mnohými riešiť niektoré svoje záležitosti, tak som sa rozhodla 

pre menšie skupinky. Čiže bola to moja iniciatíva, ale na podnet ich samých, no a vedenie to 

uvítalo. Boli radi, že niečo také som navrhla a realizujem to. 

Ja celkovo čerpám zo skúsenosti zo svojich výcvikov, to ma určite inšpirovalo. Tam sa robili 

supervízie, dodržiaval sa časový rámec aj ten priebeh. 

Skúste mi, prosím, popísať, ako presne stretnutia prebiehali, ako dlho trvali, kde sa konali... 

Celé to bolo na dobrovoľnej báze. Prvým krokom bola dohoda s vedením. Hovorila som 

riaditeľovi, že by o to, zo strany učiteľov bol záujem. Vždy, keď boli niektorí pri mne na 

konzultáciách, načrtla som tento nápad a učiteľom sa páčil. Je ale pravda, že konzultácie boli 

početnejšie pri tých aktívnych učiteľoch. Tak som sa rozhodla, že to skúsim. Vytvorila som 

online tabuľku s termínmi na nasledujúci mesiac, dala som tam myslím 8 termínov v rôznych 

dňoch v týždni, popoludní, keď už vyučovanie nebolo. Tento súbor mohli všetci vidieť, mali 

k nemu prístup, mohli sa nahlásiť na termín, ktorý im vyhovoval a zároveň videli, kto je kde 

nahlásený. Chcela som, aby sa stretnutia nezúčastnil veľký počet ľudí. Bolo ich tam maximálne 

päť. Zvolila som hodinu a pol. Prebiehalo to u mňa v kancelárii. Ešte predtým, než ku mne 

prišli som im poslala také informácie, svoju predstavu o tom, ako by to malo prebiehať. Viem, 

že niektorí hovoria viac, iní menej. Chcela som to urobiť tak, aby mal každý priestor, aby 

a každý dostal ku slovu, zároveň, aby tam bol nejaký časový rámec. Nechcela som, aby to 

prebiehalo tak, že sa len tak voľne porozprávame, chcela som, aby to malo nejaký systém. 

Takže som im poslala taký návod, ako si to predstavujem, aby to bolo efektívne. To si prečítali 
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vopred a keď prišli na stretnutie, tak som to ešte v rýchlosti zhrnula. Urobila som to tak, aby 

sme sa vždy venovali najskôr jednému. Nechali sme mu priestor, približne 20 minút. Približne 

desať minút som ho nechala, aby hovoril sám, nech nám povie, čo ho trápi, mohlo sa to týkať 

akéhokoľvek problému, či z prostredia školy alebo zo súkromia, ale takmer vždy sa to týkalo 

školy. Ten čas som si naozaj strážila. My ostatní sme v tých desiatich minútach boli 

poslucháčmi. No a potom som od nich chcela, aby zdieľali svoje skúsenosti s daným 

problémom, ako to riešili. Skôr to bolo tou formou. Nechcela som, aby to ostatní nejak 

hodnotili, súdili. Hlavne sme využili dopytovanie, ako to vníma ten človek a za druhé, zdieľanie 

svojich skúseností. Takú to malo formu. Všetci sa vystriedali a ja som tam bola skôr ako 

moderátor, i keď, samozrejme, tiež som tam pridávala svoje námety. Niekedy to celé vyšlo na 

hodinu, niekedy na hodinu a pol. 

Motivovali ste ich nejak k účasti na týchto stretnutiach? 

Hm, nemám ten pocit, že by som ich nejak aktívne motivovala. Cítila som tú potrebu a tak som 

dala ponuku, ktorú využili. Medzi učiteľmi som to tiež rozšírila len slovne, skôr neformálne. 

Nerobila som na to žiadnu extra reklamu. Aj napriek tomu bol záujem, na každom stretnutí 

vždy niekto bol. Na jednom len dvaja, keď si dobre pamätám, ale aj tak to fungovalo. 

Boli učitelia, ktorí sa nezúčastnili na žiadnom stretnutí, ak áno, aký bol dôvod ich neúčasti? 

Áno, boli viacerí, ktorí neprišli vôbec. Ja som to nejak neriešila prečo. Celé to bolo dobrovoľné, 

takže som neskúmala dôvody. Viem, že niektorí by nechceli hovoriť svoje problémy pred 

ostatnými, tak možno to bol dôvod. Ale inak ten záujem bol fajn. 

Dostali ste od učiteľov nejakú spätnú väzbu? 

Jednak som sa na ňu pýtala na konci stretnutia, pýtala som sa ich, či sa im zodpovedali otázky, 

s ktorými vlastne na stretnutie prišli. Potom sa mi dostalo spätnej väzby od vedenia, vedenie to 

nejak kvitovalo, že niečo také robím. Že sa dopočuli, že si to pochvaľujú. Samozrejme, som sa 

ich aj pýtala po nejakom čase, ako to vnímali a tak. Myslím, že boli spokojní. 

Máte možnosť zdieľania Vašich skúseností s inými šk. psychológmi? 

No, úprimne na to veľmi nemám čas. Áno, bola som na nejakých seminároch a mám skupinu 

ľudí, s ktorými sa stretávam, čo ale nie sú školskí psychológovia, ale sú to psychológovia, takže 

aspoň touto formou. Musím povedať, že trošku sa tu cítim osamotená. Je pravda, že mi tu chýba 

nejaký kolega, kolegyňa. 
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Je ešte niečo, čo by ste k tomu ešte chceli dodať? 

Okrem tých supervízii,  myslím, že pre tých pedagógov robím dosť. Robím im triednické 

hodiny a tie individuálne konzultácie. Nechávam to na ich potrebe. Viem si predstaviť, že by 

som organizovala niečo ďalšie, ale asi by som bola radšej, keby tá iniciatíva prišla opäť od nich. 

Aby som vedela, že oni o to majú záujem, aby nemali pocit, že budú do niečoho tlačení. 
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Rozhovor č. 13 školský psychológ Vladimír – základná škola 

 

Popíšte mi, prosím na úvod, aký máte úväzok, čo všetko je náplňou vašej práce. 

Úväzok mám 0,5 a náplňou práce je primárne podpora detí – klientov, riešenie krízových 

situácií, podpora pedagogického zboru, keď to mám zhrnúť. Samozrejme, tých vecí je tam 

ďaleko viac. 

Ako hodnotíte vzťahy v rámci pedagogického zboru vo všeobecnosti? 

Je to tak ako v každej malej sociálnej skupine s celým spektrom rôznych pozícií, statusov, 

vzťahov a samozrejme ešte so špecifikom, či je to ženský kolektív, mužský alebo zmiešaný. 

Rešpektujú podľa Vášho názoru učitelia pozíciu šk. psychológa? 

Hovorím zo svojej skúsenosti a dovolím si povedať, že po šiestich rokoch áno, ale až po 

nejakom období. V dobe, keď som sa tam objavil táto pozícia nebola vôbec vnímaná, teraz je 

pre starších, respektíve pre pedagógov, ktorí majú viac rokov praxe, pre nich je to nóvum a majú 

pocit, že psychológa nepotrebujú, že ho nie je treba. Stretol som sa aj s odmietaním, 

s neprijatím, s obavou, čo je úplne bežné, čo sa týka našej profesie. Keď študujete psychológiu 

viete, že je s tým spojená taká stigma – psychológ je ten, ktorý o mne všetko vie, všetko je 

vidno a ja to nepotrebujem. Tak to tam samozrejme hralo rolu, niektoré kolegyne pedagogičky 

tvrdili, že majú štátnicu zo psychológie a teda psychológa nepotrebujú. Keď som sa objavil, 

povedal by som, že som sa im vnucoval a teraz na opačnom spektre – teraz sa im vyhýbam. 

V zmysle, že tá časová dotácia a tie úlohy čo sú tam... No a tie očakávania ich, niekedy sú až 

nereálne, dnes to funguje tak, že čokoľvek nefunguje správne, psychológ to vybaví, bežte za 

ním. 

Spomínali ste, že v rámci svojej práce školského psychológa ste už na škole realizovali nejaké 

aktivity pre učiteľov. Skúste mi tieto aktivity popísať. 

Neviem presne, či to naplní to, čo potrebujete, ja mám svoju súkromnú prax popri tom, škola 

je teraz po celú dobu v podstate koníček – práca s deťmi. Môj predpoklad bol, že najskôr by sa 

malo pracovať s pedagógmi. To je ako keď pracujem s deťmi a riešim povedzme nejaké 

sociálne problémy, tak pracujem primárne s rodičmi. Myslím si, že pripravený pedagóg by 

mohol prevziať ďaleko viac rolí a úloh, ktoré patria psychológom a my by sme mali ostať v tej 
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špecifickej rovine, ktorá patrí psychológom. Môj pôvodný cieľ bol pripravovať pedagógov, 

venovať sa pedagógom, to sa nestretlo úplne s nadšením a očakávaním. 

Viete mi to prosím bližšie popísať, čo sa stalo, čo bol ten problém, na ktorý ste narazili? 

No každopádne si myslím, že pedagógovia, ako každá sociálna skupina, by sa mala veľmi 

pripravovať a školiť v oblasti komunikácie, zvládania záťaže, prevencie syndrómu vyhorenia, 

pretože som sa s tým stretával taktiež z pozície rodiča. Sú to škaredé, zlé slová, ktoré nechceme 

počuť, pretože sme pedagógovia a všetko vieme. Takže u niektorých to naráža na nejaké 

bariéry. Ja mám skúsenosť s ľuďmi vďaka svojej súkromnej praxi. Aj by som povedal, že ten 

záber mám pomerne široký. Byť pedagógom je náročná pozícia, učiť nie je vôbec jednoduché, 

čo môžem teraz povedať. Viem ako to chodí na pracovisku, čo sa týka záťaže, zároveň tie 

vzťahy na pracovisku, viete že ženský kolektív, vy ste žena, nič proti, ale tie ženské kolektívy, 

v nich sa veľmi neventilujú svoje potreby otvorene, sú tam rôzne náznaky, tie veci sa dejú skôr 

za chrbtom, nie je tam jasné priame riešenie a môžu sa tam vytvárať také tie pseudo vzťahy 

a niekedy aj napätie. To bola oblasť, ktorej som sa chcel venovať. Nebolo to prijaté, povedzme 

z hľadiska toho prvého kroku, pretože tomu nebolo naklonené vedenie školy. Ja vždy riešim 

tieto veci s vedením. No a na druhej strane, pedagógovia sú na škole vystavení mnohým 

vzdelávaniam, odborným kurzom, na čo vedenie dosť tlačí, sú zapojení v mnohých projektoch 

no a na tých ľudí je vytváraný v podstate veľký tlak. Samozrejme, ten čas, ktorý im ja, ako 

psychológ môžem navrhnúť nie je v dobe vyučovania. To znamená, že musia siahnuť do svojho 

času alebo do prázdnin, ktoré sú potom ohromne „populárne“, pretože im samozrejme beriete 

čas. Aj napriek tomu sú tlačení do nejakého vzdelávania. Aj napriek tomu všetkému sa mi však 

podarilo niečo presadiť. Podarilo sa mi urobiť v podstate pre dve skupiny taký kurz, kde sme 

rozoberali základy asertívneho správania. To bolo zamerané na komunikáciu pedagóg verzus 

rodič. 

Skúste mi, prosím, bližšie popísať spomínaný kurz, ako to prebiehalo, aká bola časová 

štruktúra... 

Predstavilo sa to vedeniu školy ako možná forma vzdelávania. Bolo to v rozsahu deviatich 

hodín, konalo sa to v troch blokoch, čo teda boli tri krát tri hodiny. Zo stranu vedenia k tomu 

bolo trochu skepsy v zmysle, áno, urobte to, potrebujeme to, ale nebudeme nikoho nútiť, 

necháme to na dobrovoľníctve. Ja som si to postavil tak, aby to malo aj nejaký efekt, aby sme 

mohli robiť aj praktické nácviky, takže som chcel, aby to boli dve skupiny s desiatimi ľuďmi. 

Ponúklo sa to voľnou formou, kto chcel. Tie požiadavky nakoniec predstihli kapacitu. Čiže boli 
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dve skupiny, ale s väčším počtom ľudí. Bolo to organizované poobede, zhruba od druhej do 

piatej hodiny, vlastne po vyučovaní, ten previs tam bol a ten dopyt je stále. Na tento rok boli 

naplánované ďalšie aktivity, ale už neprebehli. Takže toto bol taký jeden bazálny vstup. Potom 

ešte prišla požiadavka priamo od zástupcu druhého stupňa, ten chcel veci zamerané zase na 

nejaké komunikačné zručnosti a zvládanie záťaže, reakcie v strese, komunikáciu 

s problémovým žiakom, s problémovým rodičom, ale aj s presahom do nejakého súkromna. 

Tam sa to naplánovalo na dobu prázdnin. To bolo akoby nariadené vedením, že to bude ako 

forma vzdelávania cez prázdniny. Behom jarných prázdnin sa otvoril kurz, plánovali sme to 

urobiť tak, že kto príde, ten príde, ale bude tam musieť byť minimálne dvadsať ľudí a nebude 

to formou cvičenia, ale skôr prednášky. Nakoniec to dopadlo horšie než som očakával. Ja som 

očakával menší počet ľudí, už len z nejakého etického alebo z toho pedagogického hľadiska, 

aby sa tie veci mohli otvárať. Bolo nahlásených 15 ľudí, ale nakoniec ich prišlo asi 26. Prišli aj 

ľudia, ktorí mali mať dovolenku, tak to ma prekvapilo a vôbec som to nečakal. Tým, že boli 

prázdniny, tak museli školu zavrieť v nejakom skoršom čase. Inak všetky tieto aktivity 

prebiehajú na pôde školy. Ale tak, zástupcovi sa podarilo vybaviť priestor mimo školy, takže 

tam sa celá ta skupina presunula. Osem hodín tam bolo oficiálne a potom ešte bola diskusia asi 

až do šiestej. Ten záujem o to bol externý a do dnešného dňa som terčom požiadaviek učiteľov, 

pretože to bolo pre druhý stupeň, tak učitelia prvého stupňa to taktiež chcú (smiech). No a mám 

to zariadiť ja, tak vždy im poviem, aby dali požiadavku cez vedenie školy, aby to nebolo tak, 

že ja to chcem. Ak teda príde taká požiadavka, ja to rád urobím, aj keď niekedy sa stretávam 

s tým, že niektorí jednotlivci sa stavajú do takej opozície. Takže s týmto mám skúsenosti, 

myslím, že to bolo fajn, že to aj dobre tmelí kolektív a že to svojím spôsobom dáva aj iné väzby 

do sociálnych vzťahov. Teraz to, bohužiaľ v dôsledku pandémie nemohlo uskutočniť. 

No a čo sa týka toho priebehu, ja vždy vychádzam z cieľa, ktorý si vydefinujem, povedzme 

s vedením. No a ten cieľ ešte potom „apgrejdujem“ s tou skupinou. Tým, že to nemal byť 

dynamický workshop, ale skôr prednáška s diskusiou s nejakými prvkami sebapoznania. Takže 

povedzme že 80% bola moja aktivita a 20% rôzne individuálne aktivity, sebapoznávacie škály 

s diskusiou. Samozrejme kedykoľvek mohol ktokoľvek priniesť dotaz. Keď niekto priniesol 

dotaz, hneď sa naň reaguje, aby som si to postrážil. Tá štruktúra je taká, že blok má maximálne 

hodinu a pol a je to vo veľmi veľkej interakcii, nie je to nalievanie. Ja prednášam veci z teórie 

a skúsenosti z praxe a vždy tam pridávam brainstorming, čo nie je diskusia, ale je to niečo, čo 

s tým, môžeme urobiť ďalej. Teda, mojím cieľom nie je dať im iba teóriu, ale hľadať s nimi 

riešenia, ponúknuť im niečo nové, keď chcú. 
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Učitelia, ktorí sa aktivít nezúčastnili, uviedli dôvod ich neúčasti? 

Neriešil som to. Ja som mal zatiaľ problémy, že tí, čo tam boli, či už to bola prvá aktivita 

v škole, tak tí tam boli všetci. Skôr tam bol problém, že tam chceli ísť ďalší, ktorých som 

odmietal. A aj na tej druhej akcii, malo tam byť menej ľudí a prišlo ich ďaleko viac. Takže ja 

mám skôr problém nie žeby mi utekali, ale že je mnoho. A tieto veci ja neriešim, ja to beriem 

tak, že je to v spolupráci s vedením, takže je to pre nich normálne pracovná aktivita. Tam účasť 

či neúčasť riešia zástupcovia pre jednotlivé stupne. 

Dostali ste od učiteľov, ktorí sa zúčastnili na supervízii, spätnú väzbu? Aká bola? 

Na tieto veci bola vždy dobrá spätná väzba. Riaditeľ to chce, jediné čo naozaj nechcem je tieto 

veci robiť cez prázdniny. A keď cez prázdniny tak napríklad v prípravnom týždni alebo na 

konci prázdnin, aby to nebolo kontraproduktívne. 

Každopádne, ja si na každom takom workshope, kurze žiadam hneď spätnú väzbu. Ja som vo 

veľkej interakcii s frekventantmi, takže spätná väzba bola to že napríklad, keď to poviem hlúpo, 

nikto neodišiel. Alebo že tam boli ľudia, ktorí mali dovolenku, ktorí tam vôbec nemali byť a aj 

napriek tomu prišli. Spätná väzba pozitívna je tiež, že to riaditeľ otvorí na porade a hodnotí to 

pozitívne. Alebo aj v tom, že prišli požiadavky aj z iných škôl, aby som to robil inde a inak. 

Alebo samozrejme aj individuálna, že ich niečo oslovilo. Zároveň pre mňa spätná väzba, že sa 

zlepšila komunikácia. Takže je aj skupinová aj individuálna. Samozrejme, sú aj ľudia, ktorým 

to nesadlo. 

Odkiaľ čerpáte inšpiráciu pri vytváraní týchto aktivít? 

Z mojej dvadsaťšesťročnej praxe. Z toho mám mnoho poznatkov. A ten impulz neprišiel s tým, 

že idem vás učiť, ale plynul z toho, prestaňte ma otravovať každý jednotlivo, ja vám to 

ponúknem celkovo. Takže som vyberal témy, ktoré sa veľmi často objavovali z tých 

individuálnych kontaktov alebo z tých potrieb o ktorým som hovoril. 

Máte možnosť zdieľania Vašich skúseností s inými šk. psychológmi? 

Áno mám, je tu skupina psychológov, máme na seba navzájom kontakty. Tiež som bol zapojený 

v takom projekte školských psychológov, kde sme si dávali takú nie supervíziu, ale intervíziu, 

takže tam sme sa vždy posúvali po školách, obehal som viacero škôl, tam sme sa pozreli ako 

tie veci bežia, nebežia, čo sa robí, čo nie, čerpali sme inšpiráciu. 
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Je teda ešte niečo, čo by ste k tomu chceli dodať? 

Nemám dojem, že by tých aktivít bolo mnoho. Ja by som chcel každý polrok niečo podobné 

organizovať. Viem, že mnohí psychológovia nerobia podobné aktivity lebo sú to jednak starosti 

na viac a ľudia do toho nechcú ísť. Nechajú sa odradiť a keď si neveria, tak tých ľudí 

nepresvedčia. Ja si dovolím tvrdiť, že v tých aktivitách mám plno, asi im to niečo prináša a tiež 

to otvára dvere. Nie je tam tiež časová dotácia. Zladiť niekedy prostredie výuky a zladiť 

požiadavky povedzme pedagógov tak tiež aktivity školy, to nie je vždy jednoduché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


