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Úvod 

Vstup dieťaťa do základnej školy je významným medzníkom, ktorý ovplyvňuje jeho postoje a 
vzťah ku škole počas celého ďalšieho štúdia. Je to obdobie, ktoré so sebou prináša mnoho zmien, 
povinností, nových situácií, zážitkov. Prechod z materskej do základnej školy je náročný, 
predovšetkým v oblasti psychickej záťaže a sociálnej adaptácie žiakov. Pre väčšinu detí je vstup do 
základnej školy pomerne veľkou záťažou. Dieťa opúšťa svet hier a musí sa prispôsobiť novému životu 
v kolektíve vrstovníkov a taktiež novým povinnostiam. Škola predstavuje pre dieťa miesto, kde sa 
uplatňuje predovšetkým svojím vlastným výkonom a podľa toho sa mu dostáva ocenenia 
predovšetkým od učiteľov, ale aj rodičov. Z toho dôvodu je dôležité, aby dieťa malo už od začiatku 
školskej dochádzky vytvorené všetky predpoklady k dobrému výkonu. Problémy alebo zlyhanie hneď 
na začiatku  školskej dochádzky môžu dieťa demotivovať a vážne narušiť jeho sebavedomie. Táto 
skutočnosť môže poznačiť celkový  proces  jeho vzdelávania v kontexte edukácie v základnej  škole. Je 
teda nevyhnutné,  aby  dieťa vstupovalo do školy zrelé a pripravené zvládať požiadavky, ktoré so 
sebou základná škola prináša. Hlavnou myšlienkou adaptačnej stáže je poskytnúť študentom 
pedagogickej fakulty možnosť komplexného poznania  práce  učiteľa,  ako  aj  činnosti  základnej  
školy  v prvom adaptačnom týždni po vstupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy.  

Nároky kladené na dieťa v školskom prostredí sa do značnej miery líšia od tých, na ktoré bolo 
zvyknuté v materskej škole alebo dokonca doma. To je jedným z hlavných dôvodov, prečo by mal 
každý učiteľ v prvom ročníku pomôcť žiakom čo najplynulejšie a bez ťažkostí zabezpečiť úspešný 
vstup do školy. Otázky adaptácie žiakov na školské prostredie a ich školskú úspešnosť alebo 
neúspešnosť sú v súčasnej dobe veľmi aktuálne a v centre pozornosti žiakov, učiteľov, rodičov i 
širokej verejnosti. Škola sa v snahe humanizovať a demokratizovať výchovu a vzdelávanie usiluje 
pripravovať všetkých žiakov primerane ich schopnostiam. 

Táto publikácia je prioritne určená študentom magisterského štúdia Pedagogickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí absolvujú adaptačnú stáž. Zároveň je určená aj pre  
cvičných učiteľov, ktorí sa spolupodieľajú na hodnotení študentov. Metodika adaptačnej stáže 
predstavuje pre študentov a cvičných učiteľov súhrn teoretických koncepcií a odporúčaní, ktoré 
charakterizujú začlenenie žiakov prvého ročníka v podmienkach primárneho vzdelávania.  

Zámerom predkladanej metodiky je poukázať na dôležitosť zaoberania sa problematikou 
adaptácie žiakov pri zahájení ich školskej dochádzky. 
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1  Charakteristika adaptačnej stáže 

Učiteľ od prvého dňa nástupu na svoje pracovisko preberá všetky povinnosti pedagóga, plne  
zodpovedného  za  vykonanú  prácu,  za  výchovu  a  vzdelávanie  jemu  zverených žiakov, za ich 
bezpečnosť a zdravý vývin. So žiakmi je na vyučovacích hodinách sám, nemá nikoho, kto by mu radil a 
pomáhal. Vincejová (2014) dodáva, že na vysokej  škole študent síce získa odbornú teoretickú 
prípravu a môže preukázať požadované vedomosti na výbornej úrovni, ale do praxe prichádza bez 
toho, aby mal ucelenú prípravu na praktické pedagogické činnosti. Jeho vedomosti o realizácii 
výučbového procesu sú útržkovité, neucelené a má iba malú skúsenosť s tým, ako tieto poznatky 
fungujú v reálnej pedagogickej praxi. Často je z toho rozčarovaný a má dojem, že na vysokej škole sa 
učil niečo úplne iné, než čo sa od neho v praxi vyžaduje. 

Ciele výchovy a vzdelávania predstavujú spoločný základ pre konkretizované predmetové a 
špecifické ciele, ktoré sa majú vzdelávaním naplniť. V primárnom vzdelávaní sa vyvážene venuje  
pozornosť nielen kognitívnym a intelektuálnym aspektom vzdelávania,  ale rovnocenne aj sociálnemu 
a emocionálnemu rozvoju žiakov. Uvedené hľadisko sa podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre 
primárne vzdelávanie premieta do všeobecných cieľov vzdelávania:   

• vytvárať u žiakov základy gramotností prostredníctvom rozvíjania kľúčových 
kompetencií, 

• poskytovať každému žiakovi mnohostranné možnosti na vlastné objavovanie a 
skúmanie najbližšieho sociálneho, prírodného a kultúrneho prostredia, 

• viesť žiakov k poznávaniu a postupnému využívaniu svojich individuálnych 
predpokladov a efektívnych spôsobov vlastného učenia sa, 

• rozvíjať kognitívne schopnosti žiakov aktívnym riešením problémov samostatne aj v 
skupinách a vytvoriť tak u nich základy pre tvorivé a kritické myslenie, 

• rozvíjať sociálne kompetencie a podporovať prosociálne správanie žiakov, 
• viesť žiakov k zodpovednému a aktívnemu prístupu k ochrane a upevňovaniu svojho 

zdravia, 
• viesť žiakov k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností a rešpektovaniu práv 

iných ľudí. 

Adaptačná stáž môže vychádzať z rôznych koncepcií vzdelávania. V predkladanej metodike sme 
sa rozhodli pre ciele stáže aplikovať prvky koncepcie tvorivo-humanistickej výchovy a vzdelávania, 
v ktorej sa cielene rozvíja osobnosť žiaka. Turek (2005) vymedzil uvedené charakteristiky koncepcie 
humanisticky orientovanej výchovy a vzdelávania nasledovne:  

a) podporovanie žiackej sebadôvery a sebarealizácie, umocňovanie kladného citového  vzťahu 
spolužiakov a učiteľov, pestovanie zmyslu pre vlastnú hodnotu, posilňovanie vlastného ja,  

b) rešpektovanie jedinečnosti žiakov ako neopakovateľných individualít so svojimi špecifickými 
potrebami a záujmami,  
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c) uprednostňovanie pozitívnej motivácie  žiakovej  a učiteľovej  činnosti (napr. sociálne uznanie 
a ocenenie, satisfakcia prirodzenej potreby poznávať a zažiť úspech zo samostatnej  činnosti,  
preferencia  pozitívneho  hodnotenia žiakov),  

d) stimulácia k tvorivosti, cieľavedomosti a samostatnosti, uvedomenie si a utváranie pocitu  
zodpovednosti a povinnosti pri spoločnej  práci, formovanie žiaducej ašpirácie v skupinovej 
činnosti,  

e) tolerovanie odlišných názorov, presvedčení, postojov, kultúrneho štýlu iných osôb, otvorená 
sociálna komunikácia zoči-voči, priama konfrontácia názorov a návrhov, kultivácia sociálnych 
vzťahov a modifikácia sociálnej pozície žiaka v triede,  

f) spolupráca medzi učiteľom a žiakmi, spoločné vymedzenie cieľa  a utváranie plánu spoločnej 
činnosti, kooperácia a súťaženie medzi žiakmi,  

g) emocionalizácia výchovy a vzdelávania  (prejavy  vzájomnej  osobnej  sympatie, senzibility a 
empatie),  prenášanie  entuziazmu, vitality a zabezpečovanie priaznivej socio-emočnej klímy 
v triede a v škole,  

h) hodnotové zameranie učiteľov a žiakov, morálna socializácia, rozvoj kultúrneho správania, 
podporovanie prosociálneho správania žiakov. 

1.1 Štruktúra adaptačnej stáže 

Študenti spoznávajú špecifiká pedagogickej práce učiteľa v procese adaptácie žiakov na školu. 
Špecifické ciele adaptačnej stáže (upravené podľa Kosovej a Tomengovej, 2015) sú nasledovné: 

• Zoznámiť sa s edukačným prostredím triedy 1. ročníka ZŠ (materiálno-technické a 
priestorové vybavenie školy, triedy, školské knihy, metodický materiál a pomôcky a 
pod.).  

• Poznať  význam  zavádzania  rutinných  činností  a  pravidiel  správania sa v triede a škole 
v procese zaškoľovania detí.  

• Oboznámiť  sa  s  pedagogickou  dokumentáciou  základnej  školy  a  školskej  triedy  
(školský vzdelávací program, triedna kniha, triedny výkaz, dokumentácia žiaka, školský a 
triedny poriadok a pod.).  

• Poznávať činnosti učiteľa spojené s projektovaním a realizáciou adaptačného týždňa: 
pozorovať spôsob zavádzania jednotlivých vyučovacích predmetov do školského života.  

• Zistiť špecifiká uplatňovania stratégií motivácie a aktivizácie žiakov, zaistiť podporu 
interakcií medzi žiakmi.  

• Pozorovať učebné prostredie: identifikovať preferované učebné stratégie a metódy;  
verbálne a neverbálne prostriedky komunikácie; stratégie organizovania činností  žiakov; 
zavádzanie pravidiel spolužitia v triede a aktívneho učenia sa, spôsoby ovplyvňovania 
sociálnej a učebnej klímy v triede.  

• Zoznámiť sa s preferovanými zdrojmi učenia sa žiakov v 1. ročníku, poznávať didaktickú 
hodnotu učebníc, pracovných listov, doplnkových učebných zdrojov a IKT v každodennej 
práci.  

• Pozorovať spätnú väzbu učiteľa a žiakov a prejavy hodnotenia žiakov.  
• Oboznamovať sa s rodičmi žiakov, pozorovať komunikáciu a spoluprácu cvičného učiteľa 

a rodičov.  
• Asistovať učiteľovi v situáciách určených cvičným učiteľom, napr. pri organizovaní a 

realizácii učebných aktivít s celou triedou, so skupinou a jednotlivcom, pri príprave 
učebných pomôcok, pri práci s modernými technológiami, pri zabezpečení disciplíny 



9 

 

žiakov, pri vybavovaní administratívnych   úkonov,  kontrole a hodnotení žiackych prác, 
asistovať žiakovi pri plnení individuálnych úloh a pod.  Asistentské činnosti sa týkajú tiež  
vykonávania rutinných aktivít učiteľa počas prestávok v triede, v školskej šatni, počas 
prechodov do iných školských objektov.  

Študent absolvuje individuálnu adaptačnú stáž v rozsahu 20 hodín počas prvých dvoch 
septembrových týždňov na začiatku školského roka. Adaptačná stáž študentov pedagogickej fakulty 
bude prebiehať počas prvých adaptačných dní žiakov 1. ročníka primárneho vzdelávania formou 
hospitácií na hodinách u cvičného učiteľa. Študenti na základe pozorovania edukačného prostredia, 
učiteľa a subjektov edukácie v prvom adaptačnom týždni školskej dochádzky poznávajú pedagogicko-
psychologické osobitosti výchovno-vzdelávacej práce učiteľa v 1. ročníku ZŠ. Orientujú sa v pojmoch 
školská  pripravenosť a školská zrelosť žiaka pri vstupe do 1. ročníka ZŠ a sledujú adaptačné procesy 
žiakov vzťahujúce sa k školskému prostrediu. Predmetom pedagogického pozorovania sú tiež 
špecifická poznávania prvákov v období ich zaškoľovania, sociálna klíma v školskej triede, etické 
zásady a ich rešpektovanie pri príprave, realizácii, spracovaní a publikovaní hospitačného záznamu z 
pozorovaní pedagogických javov, riešení pedagogických problémov a vykonávaní asistentských  
činností.  

1.2 Obsah adaptačnej stáže 

Adaptačná stáž sa zameriava na  teoreticko-praktické  prepojenie  oblastí  prípravy  študentov    
učiteľstva primárnej pedagogiky Jednotlivé náležitosti súvisiace s realizáciou stáže  a stručná osnova 
adaptačnej stáže sú uvedené v prílohe (príloha 1). Študent si počas adaptačnej stáže zároveň všíma 
podmienky v  edukačných  situáciách,  ktoré úspešne absolvovaná stáž vyžaduje. Konkrétne sa 
sústredí na:  

• Analýzu adaptačného týždňa z hľadiska cieľov, metód, vyučovacích foriem, učebných 
pomôcok a didaktických prostriedkov.  

• Analýzu adaptačného týždňa z hľadiska rozvoja poznávacích funkcií žiakov.  
• Analýzu adaptačného týždňa z hľadiska motivácie a aktivizácie žiakov.  
• Analýzu adaptačného týždňa z hľadiska komunikácie učiteľa so žiakmi.  
• Analýzu spôsobov komunikácie a spolupráce učiteľa a rodičov o postupe adaptácie 

žiaka.  
• Identifikáciu stratégií včleňovania žiaka do kolektívu vzhľadom k rozvíjaniu ich socio-

emocionálnych kompetencií.  
• Identifikáciu individuálnych potrieb jednotlivých žiakov a spôsoby ich napĺňania 

učiteľom.  
• Identifikáciu techník individuálneho prístupu učiteľa k žiakom. 
• Identifikáciu správania sa vybraného žiaka/žiakov počas adaptácie a porovnávanie 

kategórií s prejavmi správania sa dieťaťa na základe absolvovaných kurzov pedagogiky a 
psychológie. 

 Dôraz sa okrem iného kladie aj na posilnenie samostatnosti, angažovanosti a zodpovednosti 
študenta pri nadobúdaní spôsobilostí pedagogického profesionála a interaktívny prístup – študent, 
cvičný učiteľ a odborný metodik adaptačnej stáže pre vzájomné partnerstvo, obohacovanie sa a 
rozvíjanie spolupráce. Študent pozoruje proces edukácie, reflektuje svoje nadobudnuté pedagogicko-
psychologické skúsenosti počas štúdia. 
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1.3 Výsledok adaptačnej stáže 

Na konci adaptačnej stáže študent získava skúsenosť s organizáciou prvého, resp. druhého 
výučbového týždňa (v rozsahu 20 hodín) v 1. ročníku v základnej škole a s organizačnými postupmi 
súvisiacich s nastavením postupov na začiatku školského roka. Študent: 

• Prejaví schopnosť teoreticky reflektovať psychologické, sociálno-pedagogické a 
didaktické aspekty edukácie v podmienkach zaškoľovania žiakov. 

• Aplikuje teoretické poznatky pri pozorovaní  pedagogických  javov, pri vykonávaní  
asistentských činností, pri vedení  žiaka, plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie stáže.   

• Orientuje sa v kurikulárnych dokumentoch pre 1. ročník ZŠ (ciele, poznatky o  
psychohygiene žiaka v adaptačnom procese, poznatky o učebných činnostiach žiaka).  

• Získava praktické skúsenosti s privítaním žiakov – prvákov. Zoznamuje sa so žiakmi a učí 
žiakov zoznamovať sa navzájom. 

• Získa zručnosti v komunikácii s novou triedou, v jej organizovaní a riadení. 
• Dokáže  identifikovať potreby  dieťaťa v mladšom  školskom  veku. 
• Preukazuje schopnosť komunikovať s rodičmi detí, informuje ich o dôležitých 

náležitostiach pre úspešný nástup ich dieťaťa v škole.  
• Posudzuje vhodnosť zvolených stratégií, metód a postupov vo vzťahu k činnostiam 

učiteľa, žiaka, kolektívu žiakov.  
• Vykonáva  asistentské  činnosti  počas  výučby cvičného  učiteľa. 
• Analyzuje a  hodnotí  pozorované  pedagogické  javy v  ZŠ.  
• Konzultuje svoje skúsenosti a dojmy pod supervíziou cvičného učiteľa. 

Veríme, že na základe úspešného plnenia týchto parciálnych častí bude študent po skončení 
vysokoškolského štúdia schopný náležite aplikovať svoje vedomosti, schopnosti, zručnosti a praktické 
skúsenosti pri vykonávaní svojej učiteľskej profesie.   

1.4 Podmienky absolvovania adaptačnej stáže 

Hodnotenie predmetu zahŕňa záverečné hodnotenie adaptačnej stáže, ktoré pozostáva z 
vypracovania študentskej správy (reflexie). Výstupom študentov z absolvovanej adaptačnej stáže 
bude správa podľa stanovených kritérií (Príloha 2 – 4).  

Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 51 % bodového hodnotenia. 

Študent odovzdá: 

1. Výkaz z hospitačno-asistentskej praxe v 1. ročníku ZŠ potvrdzujúci stanovený rozsah stáže.  
2. Hodnotiace hárky z pozorovania činnosti učiteľa a žiakov – hodnotenie špecifík práce učiteľa 

so žiakmi na začiatku školskej dochádzky.  
3. Hodnotiace hárky od cvičného učiteľa. 

Celkové hodnotenie študenta bude realizovať príslušný metodik PdF UK na základe študentskej 
správy a hodnotenia cvičného učiteľa. 
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2  Participácia cvičného učiteľa a jeho úlohy na praxi 

Cvičný učiteľ v adaptačnej stáži študentov predstavuje odborníka, ktorý spolurozhoduje o kvalite 
zúčastnených študentov na stáži. Cvičného učiteľa študenti počas stáže pozorujú, on im odpovedá na  
otázky týkajúce sa priebehu adaptačného procesu žiakov a úvodného vyučovania, a v neposlednom 
rade hodnotí počínanie študentov počas stáže. Aj preto je nevyhnutné, aby cvičný učiteľ bol odborne 
pripravený na vykonávanie adaptačnej stáže, to znamená, že je nevyhnutné, aby sa oboznámil 
s predkladanou metodikou, s cieľmi adaptačnej stáže, jej výstupmi a pokynmi tých, ktorí zabezpečujú 
stáž. 

 Výstupy cvičného učiteľa sú realizované počas adaptačnej stáže po každom dni. Predpokladáme, 
že každý deň strávi študent v škole niekoľko hodín, čo dovedna predstavuje päť pozorovaných dní, t. 
z., že cvičný učiteľ vyplní päť hodnotiacich hárkov. Ten istý pozorovací hárok sa bude vypĺňať každý 
deň (Príloha 5). Na záver adaptačnej stáže cvičný učiteľ vytvorí celkové hodnotenie študenta a vyplní 
sumarizačný hodnotiaci hárok (Príloha 6). 

Vedenie študenta cvičným učiteľom má pozostávať z konzultovania študentových postojov, 
otázok, pripomienok a z rozborov študentom odpozorovaných hodín (na základe analytického a 
kritického posúdenia kvality študentovej participácie). Počas realizácie adaptačnej stáže študenta je 
úlohou cvičného učiteľa:  

• Zoznámiť študenta  so školským prostredím. 
• Informovať študenta o zaužívaných spôsoboch práce pri adaptácii žiakov.   
• Diskutovať a konzultovať adaptačný proces žiakov, jeho priebeh a vzniknuté situácie 

vplývajúce na celkový chod adaptácie žiakov.  
• Oboznámiť študenta s agendou triedneho učiteľa a zapojiť ho do mimotriednej činnosti  

(do školských  krúžkov, aktivít školského klubu detí, schôdzok rodičov atď.).  
• Oboznámiť študenta s preberaným učivom a možnosťami jeho plánovania.  
• Umožniť študentovi realizovať úlohy spojené s adaptačnou stážou.    
• Všímať si participáciu študenta na adaptačnom procese v súlade s pokynmi cvičného 

učiteľa.  
• Rozanalyzovať so študentom päť adaptačných dní, počas ktorých študent absolvuje  

hospitácie. Po každom dni študentovej hospitácie cvičný učiteľ zrealizuje konzultáciu 
v primeranom rozsahu a aj rozbor.  

• Všímať si participáciu študenta na adaptačnom procese v súlade s pokynmi cvičného 
učiteľa.  

• Oboznámiť  študenta s výsledkami hodnotenia.  

Záverečné hodnotenie cvičným učiteľom môže byť v súlade s priebežnými hodnoteniami 
realizovaných počas stážových dní študenta. Bude odzrkadľovať študentovu schopnosť kvalitne 
participovať na stáži a prejaviť záujem o vykonávané činnosti počas stáže. Priebežné hodnotenie 
bude v rozmedzí 5-stupňovej hodnotiacej škály. Záverečné  hodnotenie  bude predstavovať finálne 
hodnotenie a malo by reflektovať nielen to, čo sa študent počas stáže naučil. Vzhľadom ku 
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skutočnosti, že záverečné hodnotenie významnou  mierou  dotvára  obraz  o  kvalitách  študenta,  
cvičný  učiteľ  je  precízny  a  dôkladný  pri  jeho  vypracúvaní. 
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3  Teoretické východiská 

Cieľom adaptácie dieťaťa je zabezpečiť podmienky v takých intenciách, ktoré sa zaistia včas, 
budú sa nepretržite a optimálne prispôsobovať a inovovať novým štandardom kladeným na školstvo 
a samotný život dieťaťa v edukačnom prostredí. Huľová a Homoľová (2017) tvrdia, že ak sa tieto 
podmienky zabezpečia, eliminujú sa tak nedostatky a nežiaduce negatívne prejavy v prežívaní a 
správaní sa človeka ako plnohodnotnej osobnosti. Aby bol začiatok prvého školského roka pre dieťa 
úspešný, je nevyhnutné, aby bolo pred nástupom do školy zrelé. Pod pojmom školská zrelosť 
rozumieme telesnú, duševnú, výchovnú a spoločenskú vyspelosť konkrétneho prváka. Prváci by mali 
už dokázať samostatne pracovať, mali by byť trpezliví, sedieť v triede na určenom mieste a plniť si 
svoje školské povinnosti. Mali by byť schopní podriaďovať sa školským pravidlám a nadväzovať 
kontakty s novými spolužiakmi. Takéto deti sú pripravené na úspešný začiatok školy a môžeme o nich 
povedať, že sú na vstup do prvej triedy základnej školy zrelé. 

Nasledujúce teoretické východiská budú korešpondovať s konkrétnymi plánovanými činnosťami 
počas adaptačnej stáže a budú zaznamenané v príslušných pozorovacích a hodnotiacich protokoloch  
určených pre študenta a cvičného učiteľa. 

3.1 Pojem  adaptácia   

Adaptácia sa v pedagogike charakterizuje ako prispôsobivosť a proces prispôsobovania sa  
dieťaťa komplexným podmienkam školského a mimoškolského prostredia, v ktorom sa dieťa 
nachádza. Prostredníctvom adaptácie sa eliminujú negatívne vplyvy predošlého prostredia, ale  
taktiež sa v nej odzrkadľuje pôsobenie konkrétnych pozitívnych vplyvov. Psychologické hľadisko 
označuje adaptáciu ako určitú zmenu citlivosti, nastávajúcu následkom prispôsobenia  sa  zmyslového  
orgánu vplyvom,  ktoré naň pôsobia. V rámci adaptácie sa riešia vplyvy vonkajšieho prostredia a 
konkrétnych reakcií na dané prostredie. Ak nazrieme na pojem adaptácia z didaktického hľadiska, 
jedná sa o určité  prispôsobovanie  sa  edukačnému  postupu  v kontexte  individuálnych  a vekových 
osobitostí  dieťaťa (Guziová, 2011). 

Z tohto dôvodu sa budú počas adaptačnej stáže pozorovať aktivity cvičného učiteľa z viacerých 
aspektov. Medzi špecifické ciele adaptačného programu v podmienkach základnej školy patria podľa 
Gajdošovej a Herényiovej (2002) tieto ciele:  

a) vytvárať optimálne sociálne, výchovné a vzdelávacie podmienky a zabezpečovať harmonický 
osobnostný rozvoj a psychické zdravie žiakov,  

b) vytvárať podmienky na rozvíjanie kognitivizácie (schopnosti myslieť, riešiť problémy, využívať 
informácie pre život, prácu a sebarozvoj), emocionalizácie (emocionálna zrelosť a 
emocionálna inteligencia žiakov), motivácie (sebarozvíjanie a sebazdokonaľovanie), 
socializácie (vzťah k sebe a k iným ľuďom, efektívna komunikácia a kooperácia), 
autoregulácie (rozvíjanie zodpovednosti za seba, svoje správanie a konanie), kreativizácie 
(rozvíjanie tvorivého riešenia problémov, flexibility, originality, imaginácie a tvorivého štýlu 
života),  
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c) formovať a rozvíjať všeľudské hodnoty (láska, tolerancia, dôvera, otvorenosť, čestnosť, úcta, 
rešpekt, priateľstvo, partnerstvo, vzájomná pomoc, komunikácia, tvorivosť a kooperácia). 

Jednou z kľúčových  úloh je vytvoriť priaznivé podmienky pre primeranú adaptáciu žiakov prvého 
ročníka na podmienky základnej školy. Hoci sú vyššie uvedené iba tri ciele adaptačného programu, je 
nutné konštatovať, že tieto špecifické ciele zahŕňajú širokospektrálne pôsobenie adaptačného 
programu, ktorý bližšie špecifikujeme v ďalších častiach tejto metodiky.  

3.2 Proces adaptácie dieťaťa na školu 

Adaptácia je proces, ktorý si vyžaduje mnoho trpezlivosti, odborných vedomostí a pravidiel. Ide 
o proces veľmi individuálny s ohľadom na potreby a možnosti žiaka. Dieťa sa musí v prvom ročníku 
základnej školy, ako uvádza Řezáč (1998), adaptovať na dané podmienky: materiálne podmienky 
(týkajúce sa pracovného miesta, jeho rozmerov a povahy); fyzikálne podmienky (napríklad osvetlenie 
alebo teplota v triede); sociálne podmienky (zahrnujúce vzťahy medzi žiakmi, žiakmi a učiteľmi, 
triedou a iné). Školské prostredie v takomto nastavení vystupuje ako neosobné, ako pravidelný, 
záväzný systém – je v ňom stanovený presný začiatok a koniec vyučovania, hlásenie sa o slovo 
zdvihnutím ruky, zachovávanie ticha a pokoja počas vyučovania, rozvrh hodín, domáce úlohy a pod. Z 
predškolákov sa stávajú žiaci, začínajú získavať nové životné skúsenosti. Základná škola je pre nich 
akousi „vstupnou bránou“ do sveta nových vecí a zaujímavostí. Prechod detí z materskej školy do 
základnej školy je poznačený množstvom dôležitých zmien. Na takúto zmenu si musí dieťa zvyknúť. Je 
potrebné si uvedomiť, že dieťa bude mať presne vymedzený čas vyučovania a presne stanovené 
povinnosti. Pri nástupe do 1. ročníka základnej školy sa dieťa konfrontuje so skutočnosťou, že počas 
týždňa má stráviť až 22 vyučovacích hodín systematickým vzdelávaním. Pre dieťa je to obrovský skok 
od hrovej činnosti v materskej škole k cielenej a riadenej činnosti na základnej škole. Mnoho detí má 
ťažkosti, ktoré je však možné správnym pôsobením eliminovať, ale aj úplne odstrániť (Drgoňová, 
2019). 

Zelina (2006) upozorňuje, že nie je jedno, akých žiakov má škola pri vstupe do nej a ako na nich 
pôsobí. Zloženie žiackeho kolektívu môže byť veľmi rôznorodé, často sa v jednej triede stretávajú 
napríklad deti zo znevýhodneného sociálneho prostredia, menej schopní žiaci, deti bohatých rodičov, 
deti s výbornou inteligenciou a výborným sociálnym zázemím a pod.  

Adaptácia nemusí byť pre dieťa  jednoduchá, najmä pokiaľ sa ocitne v novom prostredí, v novej 
škole, či kolektíve, na ktorý si musí postupne zvyknúť. Iná situácia je u detí, ktoré automaticky 
prechádzajú z materskej školy do základnej školy a sú často spolu v jednej budove. Deti sa stávajú 
žiakmi primárneho stupňa vzdelávania. Mení sa ich pohybový (motorický), psychický a osobnostný 
vývinu. Šporclová (2018) upozorňuje na zvyšujúce sa nároky na deti pri vstupe do prvého ročníka. S 
nástupom dieťaťa do školy narastajú nároky na jeho samostatnosť, sebaorganizáciu, dieťa je v 
kolektíve častejšie konfrontované so svojimi neúspechmi, má možnosť porovnávať svoje výkony s 
ostatnými deťmi. Od školáka sa očakáva, že sa prispôsobí ostatným deťom. Výraznejšie sa u neho 
rozvíja (aj v dôsledku dozrievania centrálnej nervovej sústavy) vnímanie, pozornosť, pamäť, predstavy 
a fantázia, myslenie, reč aj city. Zdokonaľujú sa jednotlivé zložky osobnosti ako schopnosti, 
temperament, charakter či záujmy detí a menia sa aj vzájomné sociálne vzťahy. Rozvíjanie 
jednotlivých oblastí prebieha na rôznej úrovni, čo je dané najmä jedinečnosťou ľudskej bytosti a 
odlišnosťou od iných. Aj preto je dôležité zaoberať sa práve touto problematikou, ktorá môže 
výrazne, žiaľ, často negatívne, ovplyvňovať adaptačný proces žiakov. 
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Slezáková a Tirpáková (2006) považujú za hlavné ukazovatele optimálneho priebehu adaptácie 
žiakov: 

• formovanie primeraného správania sa, 
• formovanie návykov v rámci učebnej činnosti, 
• schopnosť nadväzovať vzťahy so spolužiakmi a pedagógom. 

Škola kladie na deti viaceré požiadavky. Dieťa  by malo zvládnuť určitú mieru záťaže. Na počiatku 
školskej dochádzky si musí zvyknúť na mnoho nového: 

• nové prostredie, 
• neprítomnosť rodiča, 
• nové pravidlá, 
• cudziu autoritu, 
• režim dňa, 
• novú skupinu vrstovníkov, 
• riadenú činnosť. 

Pre študenta zúčastneného na adaptačnej stáži sú práve tieto ukazovatele kľúčové, keďže sú 
predmetom pozorovacích hárkov.   

3.3 Problémy pri adaptácii 

Je nutné uvedomiť si, že adaptácia je dlhodobý a zložitý proces, ktorého výsledkom je 
prispôsobenie sa osobnosti podmienkam prostredia. Môže trvať niekoľko dní, týždňov, dokonca aj 
mesiacov. Žiadna adaptácia sa nezaobíde bez menších alebo väčších problémov. Pre úspešné 
zvládnutie požiadaviek škôl je, ako uvádza Končeková (2010), dôležitejšia práve úroveň telesného, 
psychického a spoločenského vývinu detí. Na tieto skutočnosti je potrebné myslieť a najmä 
prehodnotiť ich skôr ako deti nastúpia do školy. V škole sa pomerne rýchlo začína s vyučovaním, 
ktoré kladie veľké nároky na rozumovú vyspelosť detí, ale aj na primeranú pracovnú motiváciu, 
záujem, dostatočnú koncentráciu a na ďalšie osobnostné predpoklady. Ide o aspekty, ktoré sú 
sledované už pri zápise dieťaťa do školy, kedy sa cielene posudzuje školská zrelosť dieťaťa. 

Slezáková (2012) uvádza nasledovnú kategorizáciu detí podľa úrovne ich adaptability: 

1. Prvú skupinu predstavujú deti s najväčšou úrovňou adaptability. Sú to deti, ktoré rýchlo 
nadväzujú kontakty a vzťahy so spolužiakmi a pedagógom. Školské a domáce úlohy plnia bez 
väčších ťažkostí. Tešia sa zo školy, sú obľúbené v kolektíve, vyznačujú sa dobrou náladou. Aj u 
nich sa môžu v začiatkoch prejaviť isté problémy napr. pri dodržiavaní pravidiel, vykonávaní 
náročnejších úloh sa môže vyskytnúť plač. Proces adaptácie trvá u týchto detí približne dva 
mesiace. 

2. Do druhej skupiny patria deti, ktoré potrebujú dlhšiu dobu na adaptáciu. Adaptačné 
problémy súvisia so zvládaním požiadaviek zo strany učiteľa, sústredením sa na vyučovaní. 
Vyskytuje sa u nich aj zvýšená potreba hry. Pri nezvládaní úloh sú tieto deti plačlivé, 
agresívne, vyžadujú si zvýšenú pozornosť učiteľa. Pri vhodnej intervencii sa adaptujú do 
konca prvého polroka.  

3. Tretiu skupinu tvoria deti, ktoré majú značné problémy s adaptáciou. V správaní a prežívaní 
sa vyskytujú negatívne prejavy (nekomunikujú, odmietajú činnosti, plačú, sú mrzuté). 
Ťažkosti pretrvávajú aj v druhom polroku. Učitelia sa na nich sťažujú, odporúčajú preradenie 
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do špeciálnej školy alebo naspäť do materskej školy. Do tejto skupiny zaraďujeme aj 
hendikepované deti, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a preťažené deti. 

Domnievame sa, že počas dvoch adaptačných týždňov nebude celkom možné identifikovať 
kategorizáciu detí podľa úrovne ich adaptability, ale je dôležité, aby si študent s cvičným učiteľom 
v rámci rozborov pozorovaných dní odkonzultovali možnú úroveň adaptability žiakov. Cvičný učiteľ 
môže čerpať skúsenosti zo svojej pedagogickej praxe a upozorniť študenta na výskyt možných 
adaptačných problémov žiakov.  

Každé dieťa po nástupe do školy prejavuje väčšie či menšie znaky neprispôsobivosti. Tieto 
prejavy zoradil Marko (1971)  do šiestich ukazovateľov: 

1. Fyzické príznaky: neposednosť, nízky vzrast, prílišná asténia (telesná slabosť), neurotické 
prejavy, ohrýzanie nechtov, zajakavosť, bolesti hlavy. 

2. Príznaky emocionálnej nezrelosti: veľká závislosť od dospelej osoby, veľmi detské správanie. 
3. Symptómy abnormálnej emocionality: chronická bojazlivosť, náladovosť, melanchólia. 
4. Príznaky exhibicionizmu: vo forme prehnanej túžby po  pozornosti v kolektíve. 
5. Príznaky intelektuálnych tendencií: nápadná pomalosť, nesprávna interpretácia správania sa 

iných detí. 
6. Príznaky antisociálnych tendencií: agresivita, drzosť, neslušné reči, neochota podriaďovať sa 

školským pravidlám. 

S účinnosťou od školského roku 2021/2022 bude absolvovanie predprimárneho vzdelávania v 
materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu päť rokov do 31. 08. 2021. Povinné 
predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok dieťa formou pravidelného 
denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne. § 28 ods. 2 a 3  
zákona č. 245/2008 Z. z. hovorí o tom, že ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného 
predprimárneho vzdelávania v materskej  škole  nedosiahlo  školskú  spôsobilosť,  začne  najneskôr  
1.  septembra,  ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú 
dochádzku v základnej škole. Už v materskej škole dieťa získava sociálne zručnosti a učí sa byť sám 
bez rodičov, optimálne v skupine svojich rovesníkov. V rámci socializácie sa dieťa oboznamuje so 
stanovenými pravidlami, ktoré musí dodržiavať. Avšak každé dieťa je jedinečné a úroveň jeho 
socializácie nezáleží úplne od veku, ale od toho, ako je dieťa vyvinuté a pripravené. Všeobecne je ale 
obdobie piatich, resp. šiestich rokov veku považované za čas, kedy je už dieťa pripravené odpútať sa 
od matky. 

Aj pri nástupe do základnej školy trávia deti väčšiu časť dňa zrazu bez rodičov v úplne cudzom 
prostredí. Môžu byť kvôli tomu znepokojené, čo môže vyústiť až do prejavov separačnej úzkosti. 
Separačná úzkosť je pociťovanie strachu, že daná osoba, ktorá znamená pre dieťa pocit istoty, odišla 
a nechala dieťa samé. Môže sa prejaviť plačom, krikom a bezdôvodnými bolesťami brucha a hlavy. Vo 
výskume, v ktorom Unuvar, Calisandemir, Cetin a Durmaz (2012) pozorovali práve prejavy separačnej 
úzkosti a adaptácie, sa zúčastnilo 115 detí, z toho 45 dievčat a 70 chlapcov. Výskumnou metódou 
bolo pozorovanie správania sa detí počas prvých týždňov v základnej škole. Zisťovali typy správania sa 
detí ráno pri vstupe do školy, spôsoby adaptácie počas dňa a správanie, ktoré už ukazuje, že dieťa je 
na školské prostredie adaptované. Ako najčastejšie prejavy správania sa detí ráno pri príchode do 
školy určili: plač pri odlúčení (u 27 % dievčat a 33 % chlapcov), neschopnosť odlúčenia sa od rodičov 
(u 24 % dievčat a 31 % chlapcov), nechuť chodiť do školy (11 % dievčat a 24 % chlapcov). Počas dňa 
zaznamenali plačlivosť detí, nesústredenie sa, nezapájanie sa dieťaťa do aktivít, niektoré z nich boli 
tiché, plaché a nekomunikovali. U dievčat zaznamenali najmä to, že boli vždy v blízkosti učiteľa, držali 
ho za ruku. U chlapcov zaznamenali plačlivosť, pasívnosť, porušenie triednych pravidiel a agresivitu. 
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Deti, ktoré úspešne zvládli adaptačný proces, boli komunikatívne, hrali sa s rovesníkmi, odlúčenie  
zvládli bez plaču. Dievčatá celý čas preukazovali menej problematické správanie než chlapci. Študent 
si bude pri vypĺňaní pozorovacích hárkov všímať aj tieto aspekty, a to buď v rámci charakterizovania 
prejavov správania žiakov, alebo v rámci rituálov, ktoré sa v triede vyskytujú. 

3.4 Odklad školskej dochádzky 

Okrem schopnosti adaptácie sa v systéme nášho školstva vyskytuje aj opačný jav, ktorým je 
odklad školskej dochádzky. Ten sa realizuje s odkladom minimálne jedného roka a maximálne dvoch 
rokov, a to konkrétne u detí, ktoré nedosiahli školskú spôsobilosť.  

Pre školský rok 2021/22 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s 
pandémiou COVID „Usmernenie k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky“. 
Podľa školského zákona, povinná školská dochádzka sa začína začiatkom školského roka, ktorý 
nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Ak dieťa po 
dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a ak o to požiada jeho zákonný zástupca, 
riaditeľ školy rozhodne o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok alebo o zaradení 
dieťaťa do nultého ročníka. Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou 
školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník. 

Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane), 
nedosiahne školskú spôsobilosť, a nespĺňa ostatné podmienky na to, aby bolo prijaté do nultého 
ročníka, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby 
dieťa pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe 
písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu 
všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo 
zástupcu zariadenia. Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v 
materskej škole, odporúčame, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej 
škole, do ktorej zapísal svoje dieťa. 

Ak zákonný zástupca základnej škole oznámi, že jeho dieťa nezačne plniť povinnú školskú 
dochádzku, pretože bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ 
príslušnej základnej školy podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
rozhodne o neprijatí žiaka do školy s odôvodnením, že dieťa na základe informácie zákonného 
zástupcu pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Ak sa u žiaka 
prvého ročníka základnej školy, ktorý nemal odložený začiatok povinnej školskej dochádzky a 
neabsolvoval nultý ročník základnej školy, v prvom polroku prvého ročníka dodatočne zistí, že 
nedosiahol školskú spôsobilosť, môže riaditeľ školy rozhodnúť o dodatočnom odložení plnenia 
povinnej školskej dochádzky alebo o jeho zaradení do nultého ročníka. Ak dieťa ani po odložení 
začiatku povinnej školskej dochádzky alebo po dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej 
dochádzky nedosiahlo školskú spôsobilosť, bude zaradené do prvého ročníka alebo so súhlasom 
zákonného zástupcu do nultého ročníka základnej školy. 

V konečnom dôsledku však o odklade rozhoduje samotný rodič alebo iný zákonný zástupca 
dieťaťa. Ako uvádzajú Jucovičová, Žáčková a Srholcová (2007), výskumy dokazujú, že deti narodené v 
letných mesiacoch sú častejšie ohrozené neúspechom v priebehu prvých mesiacov od zahájenia 
školskej dochádzky. Rozhodovanie o odklade školskej dochádzky by nemalo byť iba formálnou 
záležitosťou, ale uvedomelým krokom k tomu, ako dieťaťu čo najprogresívnejšie zabezpečiť 
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vzdelávanie. Ak takéto rozhodnutie nie je relevantné, môže dieťaťu spôsobiť veľké ťažkosti. Tie sa 
môžu prejaviť vo viacerých rovinách:  

• Stratou záujmu (o vzdelávanie, o vyučovací proces, o školu celkovo). 
• Pocitom nadradenosti nad spolužiakmi pri nástupe do školy. 
• Šikanou (zo strany dieťaťa, ktoré nastúpilo neskôr). 

Tieto informácie nie sú predmetom pozorovacích hárkov, ale študent ich bude konzultovať 
s cvičným učiteľom. Ak študent porozumie významu odkladu školskej dochádzky a napriek tomu bude 
do vzdelávacieho procesu zaradené dieťa, ktoré bude vykazovať viaceré ťažkosti, študent skôr 
vyhodnotí situáciu a získa skúsenosti, ako v tomto prípade operatívne reagovať.  

3.5 Včleňovanie dieťaťa do kolektívu vzhľadom k rozvíjaniu jeho socializácie 

Súčasťou výstupových hárkov študenta je aj priestor zameraný na pozorovanie socializačných 
prejavov žiakov. Považujeme za nutné priblížiť teoretické východiská práve k tejto téme, keďže vstup 
dieťaťa do školy je dôležitým sociálnym medzníkom. Dieťa získava novú rolu, stáva sa školákom, teda 
dieťaťom, ktoré už chodí do školy a vzhľadom k tomu získava určité sociálne postavenie (Lipková, 
2014). Dieťa pri vstupe do prvej triedy automaticky získava rolu žiaka a súčasne aj rolu spolužiaka. 
Rola žiaka znamená, že rodičia a spoločnosť budú na neho klásť nové požiadavky a vyžadujú od neho 
iné správanie ako v domácom prostredí (Homolová, 2004). Ide o zmenu na individuálnej úrovni, 
zmenu na úrovni vzájomných vzťahov a tiež na úrovni sociálneho prostredia. Už rituály spojené s 
prvým školským dňom, i špecifická ako materiálna výbava dieťaťa (školská aktovka, peračník, 
prezuvky a iné) symbolizujú zmenu jeho spoločenského postavenia.  

Úspech či neúspech v škole ovplyvňuje i postavenie dieťaťa v kolektíve triedy, ktoré je pre jeho 
vzťahy k druhým ľuďom i k sebe samému veľmi významné. Podľa Majera (2014) prejavom primeranej 
sociálnej adaptácie je pozitívna sociálno-psychologická klíma v škole, radosť z prijatia na školu, 
motivácia do vzdelávania a záujem o dianie v škole, priateľská atmosféra v triede počas vyučovania, 
prijatie žiakov ostatnými spolužiakmi, bezproblémové prispôsobenie sa novému prostrediu, 
eliminácia nežiaducich negatívnych stavov a prejavov v prežívaní a správaní sa žiakov. Aspekt 
vzájomnosti v skupine vrstovníkov hrá významnú úlohu už od začiatku školskej dochádzky. Súvisí s 
tým pripravenosť pomôcť iným, schopnosť vcítiť sa do prežívania iných a schopnosť konštruktívne 
riešiť rôzne konflikty. Dôležitou podmienkou primeranej adaptácie dieťaťa na základnú školu je 
schopnosť začleniť sa do skupiny rovesníkov. Tým je potrebné adekvátne sa prispôsobiť a brať ohľad 
na potreby detí a ich názory. Prváci sa učia vzájomne si pomáhať a spolupracovať, učia sa empatii.  

Skupina členov, ktorú vytvárajú v triede žiaci, tvorí medzi sebou sociálne vzťahy. Žiak sa dostáva 
do nových situácií a osvojuje si nové sociálne normy, v ktorých nachádza určité vzory sociálneho 
správania sa. Medzi školské aspekty sociálnej interakcie môžeme zaradiť vplyv učiteľov na žiakov, 
sociálne skupiny, ktoré vznikajú v triede alebo klímu triedy (Gajdošová, 2007). Podľa Gillernovej 
(1998) škola postupne predkladá veľa noriem, ktorých interiorizácia je považovaná za nevyhnutný 
predpoklad pre začlenenie sa jednotlivca do spoločnosti. Patrí medzi ne napríklad súžitie s ostatnými, 
sebaovládanie, sústredenie, ovládanie prejavov emócií, či dodržiavanie pravidiel všeobecne. 
Nemožno ale očakávať, že sa deti a ich rodiny jednoducho prispôsobia škole. 
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3.6 Včleňovanie dieťaťa do kolektívu vzhľadom k rozvíjaniu jeho 
emocionalizácie 

Naše chápanie emočných kompetencií žiakov pri vstupe do prvého ročníka zahrňuje 
charakteristiky ako vcítenie, vyjadrovanie a chápanie pocitov, emocionálna stabilita, nezávislosť, 
prispôsobivosť, obľúbenosť, schopnosť riešenia medziľudských problémov, vytrvalosť, priateľskosť, 
láskavosť, úcta, samostatnosť, trpezlivosť,  sebaistota a  sebaúcta,  optimizmus  a entuziazmus 
(nadšenie), adaptabilita, tolerantnosť, odolnosť voči stresu, spoľahlivosť a zodpovednosť, 
sebadisciplína, prosociálnosť, vysoká motivácia, pozitívny vzťah ku škole. Všímanie si emocionálnych 
prejavov správania žiakov je súčasťou pozorovacích hárkov adaptačnej stáže. Pozornosť sa upriamuje 
predovšetkým na identifikovanie prejavov pozitívnych a negatívnych emócií, kde študent označí 
výskyt ich frekvencie. Okrem toho určí aj iné zložky emocionality žiaka a uvedie, či žiaci vedia 
regulovať vlastné emócie. 

V citovej oblasti dochádza u detí mladšieho školského veku k zmenám v obsahu, priebehu, 
spôsobe a trvaní prežívania, ako aj vonkajšieho prejavu citov. Na začiatku tohto obdobia prejavujú 
svoje city búrlivo a bezprostredne prostredníctvom mimiky, gestikulácie aj reči. Vonkajšie prejavy sú 
schopné kontrolovať, a to hlavne v školskom prostredí a za prítomnosti dospelých. City sa rozvíjajú z 
obsahovej stránky, no obmedzuje sa ich vonkajší prejav i napriek ich intenzívnemu prežívaniu 
(Končeková, 2010). Žiak sa v tomto období ľahko združuje, je extrovertný. Prevládajú u neho skôr 
pozitívne ladené citové prejavy, radosť, bezstarostnosť. Vznikajú priateľstvá na základe povahových 
čŕt. Ide o priateľstvá založené na príbuznosti, prípadne odlišnosti temperamentov. Ako uvádza Říčan 
(2004), veľmi málo sa u detí v tomto veku  stretávame so súcitom a smutné je, že prevažuje opačný 
cit, ktorým je vysmievanie sa ľuďom, ktorí trpia určitým defektom. Práve vysmievanie sa a povrchný 
vzťah k spolužiakom môže prerásť do prvkov agresívneho správania, šikany. Žiak je schopný 
negatívneho správania sa  a ublíži skôr vtedy, keď s druhým nemá bližšie väzby. 

Dargová a Čonková (2002) uvádzajú, že deti by si mali osvojiť nasledujúce emocionálne a 
sociálne zručnosti:  

• mali by pochopiť rozdiel medzi výrazne „dobrým“ a „zlým“ správaním a naučiť sa konať 
tak, aby ich správanie sa a činy neboli v rozpore s tým, čo vnímajú ako „dobré“, 

• mali by si osvojiť záujem o druhých, ohľady k nim a zmysel pre zodpovednosť,  
• v prípade porušenia morálnych pravidiel by mali prežívať negatívne emocionálne reakcie 

– hanbu, vinu, rozhorčenie a strach, 
• mali by sme deti naučiť vytvoriť si kontrolné mechanizmy, ku ktorým patrí chápanie 

podstaty vecí, plánovanie, odklad odmeny a ohľad na druhých. 

Zručnosti, ako je vyjednávanie, konštruktívne riešenie konfliktov, sprostredkovanie pri strete 
názorov, by sa mali stať súčasťou životných zručností každého dieťaťa. Najúčinnejšie sa to môžu 
naučiť, keď si ich precvičujú s inými deťmi. Nestačí s nimi o tom hovoriť, musia si to samy vyskúšať v 
praxi. 

Popri rodičoch majú každodennú príležitosť rozvíjať emocionálne kompetencie detí práve 
pedagogickí zamestnanci. Varhoľáková (2014) sa domnieva, že učiteľ nemôže disponovať všetkými 
schopnosťami emocionálnej inteligencie a ovládať ich, ale aj v školách by sa malo o týchto 
schopnostiach nielen hovoriť a „poučovať“, ako a čo treba, ale deti treba naučiť mnohým 
schopnostiam, ktoré budú potrebovať pre život. 
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4  Intervencia pedagóga pri adaptácii žiaka 

Učiteľ v prvej triede sa stáva dôležitou osobou v živote každého dieťaťa. Pre dieťa je osobou, 
ktorá ho uvádza do sveta vzdelávania, je pre neho autoritou a zdrojom rôznych názorov. Každý učiteľ 
by mal vopred zvážiť svoje vlastné pedagogické predstavy o edukačnom procese. Ešte pred začiatkom 
vzdelávacieho procesu by mal mať jasnú konkrétnu predstavu, koho bude vyučovať, čo a ako bude 
učiť a ako zabezpečí bezproblémovú adaptáciu zažínajúcich prvákov. Belešová (2018) upozorňuje aj 
na to, že učiteľ si stanovuje vlastné pedagogické ciele, stratégie, metódy a prostriedky pri výučbe 
prvákov a zámer procesu školského vyučovania. Petlák (2002) dodáva, že učiteľ by mal byť okrem 
iného aj partner žiaka, jeho pomocník a radca. 

4.1 Učiteľ rešpektujúci osobnosť žiaka 

Učiteľ svoju rolu riadiaceho činiteľa výchovno-vzdelávacieho procesu môže realizovať len vtedy a 
v takých podmienkach, kde žiaci akceptujú jeho autoritu. Príchodom do základnej školy sa žiak 
dostáva do nového kolektívu rovesníkov a zároveň si zvyká na nových učiteľov, nové a iné autority. 
Dieťa začleňuje do svojho života nový typ autority učiteľa, ktorá s triedou jedná skôr s odhliadnutím 
od individuality jednotlivca. Rešpekt k autorite predstavuje len jednu z noriem, ktoré si dieťa pri 
vstupe do školy osvojuje, resp. je žiaduce, aby si ju osvojilo. Úspech prechodu z materskej školy do 
základnej školy tak do veľkej miery závisí od školy ako inštitúcie a od konkrétneho prístupu učiteľa. 
Typicky vo vzťahu dieťaťa, žiaka, rodiča, učiteľa pri vstupe žiaka do  základnej školy dominuje autorita 
založená na emocionalite. Kolář a Vališová (2009) považujú z hľadiska autority učiteľa za významné 
dodržiavať v školskej triede model troch P, a to poriadok, práva a povinnosti. Aby žiak zvládol 
množstvo úloh a povinností, musí sa naučiť rešpektovať poriadok, taktiež vedieť prijímať a dodržiavať 
normy a požiadavky, a niesť aj zodpovednosť. 

Je dôležité, aby učitelia pri vstupe do školy neselektovali deti napr. na šikovné a menej šikovné. 
Každé dieťa má svoje osobné tempo, každé sa učí iným spôsobom. Nemali by tempo vyučovania, 
začleňovania do kolektívu a celkový adaptačný proces určovať podľa najlepších žiakov. Pre malé deti, 
ktoré sa ešte „nezžili“ so školským prostredím, je to extrémne demotivujúce a ponižujúce. Vstup do 
školy je veľmi dôležitý v tom, aby sa trieda zoznámila, aby deti „držali“ spolu, aby sa neseparovali 
podľa žiadnych kritérií. Treba si uvedomiť, že každý má získať čas na vlastnú adaptáciu. Niekomu to 
ide skôr, inému neskôr. To však neznamená, že je dieťa menejcenné, tvrdí Herényiová. Učitelia by sa 
mali snažiť vytvoriť prostredie, v ktorom sa cítia všetky deti vítané. Škola by mala byť k deťom 
priateľská, čo sa však často nedeje. Napr. otázka, či si môžu deti v adaptačnom období nosiť svoju 
vlastnú hračku do školy. Neakceptujú to všetci učitelia, ale u niektorých to veľmi pekne funguje, 
pokiaľ si stanovia pravidlá. Pre deti je hračka určitým putom s mamou a otcom. Je to ideálne riešenie 
pre deti, ktoré sú bojazlivé, majú strach z nového prostredia a môžu si, aj keď tajne pod lavicou, držať 
niečo, čo ich viaže k rodičom. Pôsobí to na ne upokojujúco, lebo vedia, že sa k nim o chvíľu vrátia, 
dodáva Herényiová. 
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4.2 Kompetencie učiteľa 

Pre výkon profesie učiteľa je nevyhnutné vysokoškolské vzdelanie, ktorým získa kľúčové 
kompetencie, teda spôsobilosti, predpoklady pre výkon tejto profesie. Učiteľ na základe 
nadobudnutej pedagogickej praxe vie identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, čo 
predstavuje takú schopnosť učiteľa, pri ktorej je nevyhnutné kvalifikovane rozpoznať psychický aj 
fyzický vývin žiaka, aby na základe týchto informácií mohol učiteľ adekvátne určiť výchovno-
vzdelávacie ciele a  prispôsobiť  im  svoju vyučovaciu činnosť.  Čeretková (2019) dodáva, že okrem 
toho je nutné rešpektovať odlišnosti,  resp.  vývinové  špecifiká žiakov,  aby učiteľ vedel rozpoznať 
učebné štýly detí, vzájomné vzťahy a klímu v triede. 

V súvislosti s tvorivo-humanistickou výchovou sú individuálne chápané kompetencie uvádzané 
podľa Karikovej (2001), ktorá zdôrazňuje aspekt osobnostnej zrelosti učiteľa. Popri  teoretických  
poznatkoch  z pedagogiky, zo psychológie, z metodiky a didaktiky  pre  prácu v základnej škole 
pokladáme za kľúčové osvojenie didaktických kompetencií, zručností a spôsobilostí, ktoré  súvisia  
priamo  s edukáciou.  Kyriacou  (2004)  triedi  oblasti  pedagogických  spôsobilostí,  ktoré prispievajú k 
úspešnosti vyučovania, na: 

1. Plánovanie a prípravu – spôsobilosti  podieľajúce  sa  na  výbere  didaktických  cieľov  danej 
vyučovacej jednotky, ktoré majú žiaci na konci hodiny zvládnuť a spôsobilosť zvoliť najlepšie 
prostriedky na dosiahnutie týchto cieľov. 

2. Realizáciu vyučovacej  jednotky  – spôsobilosti  potrebné  na  úspešné  zapojenie  žiakov  do 
vyučovacej činnosti. 

3. Riadenie vyučovacej jednotky – spôsobilosti potrebné na také riadenie a organizáciu 
učebných činností počas vyučovacej hodiny, aby sa počas nej udržala pozornosť žiakov, ich 
záujem a aktivita. 

4. Klímu  triedy – spôsobilosti potrebné na vytvorenie a udržanie kladných postojov  žiakov  voči 
vyučovaniu a ich motivácia k aktívnej účasti na prebiehajúcich činnostiach. 

5. Disciplínu – spôsobilosti potrebné na udržanie poriadku a na riešenie všetkých prejavov 
nežiaduceho správania sa žiakov. 

6. Hodnotenie prospechu žiakov – spôsobilosti potrebné na hodnotenie výsledkov žiakov, 
aplikované pri formatívnom i sumatívnom hodnotení. 

7. Reflexiu vlastnej práce učiteľa a evalváciu – spôsobilosti potrebné na evalváciu vlastnej práce 
s cieľom zlepšiť ju. 

Týchto sedem spôsobilostí bude konzultovaných v rámci rozborov po ukončení adaptačnej stáže, 
pretože všetky sa premietajú do začiatku nového školského roka žiakov a stávajú sa súčasťou 
pedagogickej praxe kompetentného učiteľa. 

Učitelia by mali vytvárať príležitosti na to, aby žiaci počiatočné úlohy, požiadavky a nároky 
zvládali, aby získali skúsenosť, že niečo dokážu. Tým podporujeme ich vieru v seba samých, 
podporujeme ich sebestačnosť. Žiaci potrebujú a očakávajú okamžitú spätnú väzbu. Gavora (2007) 
poznamenáva, že skúsený učiteľ si vždy v príprave na vyučovanie vopred pripraví otázky. Ak však 
nevenuje kvalite otázok dostatočnú pozornosť, môže sa stať, že po položení otázky nastane ticho. 
Začínajúci učiteľ spanikári a bude sa snažiť zakryť svoju nepripravenosť na situáciu ponižovaním 
žiakov, alebo bude narýchlo hľadať lepšiu formuláciu otázok. 

Správne  motivovať deti/žiakov je veľkou výzvou pre každého učiteľa. Sitná (2009) uvádza, že 
učiteľ posilňuje sebavedomie žiakov hlavne formou pochvaly za snahu a výborné výsledky, poskytuje 
im spätnú väzbu, v prípade neúspechu hľadá so žiakmi cesty k zlepšeniu, čím predchádza demotivácii. 
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4.3 Emocionalizácia triedy  

Emocionalizácia je v edukačnom procese veľmi dôležitá. Predstavuje vytváranie správnej 
atmosféry v triede, a to najmä vytváraním rôznych situácií na dosiahnutie žiackych zážitkov, ale i 
tolerovaním občasných citových výkyvov a afektových reakcií žiakov. Rozvoj emocionálnej 
inteligencie má ucelené programové podoby výchovy k prosociálnosti, preto pokladáme za dôležité 
venovať sa emocionálnym kompetenciám učiteľa v adaptačnom procese žiakov. Zelina (2011) uvádza 
nasledovné Rogersove stratégie emocionalizácie: 1. kongruencia – pedagógova autenticita, 
pravdivosť, úprimnosť, otvorenosť voči deťom buduje dôveru ľudí k pedagógovi; 2. empatia – vcítenie 
sa do človeka, presné porozumenie jeho citom; zisťovanie pocitov a prežívania detí; 3. akceptácia – 
úplné prijatie človeka, bezpodmienečne pozitívny postoj a vzťah.  

Prvým krokom v práci učiteľa by malo byť budovanie si vzťahov so žiakmi. Vzťahy sa budujú 
prostredníctvom úcty a tá sa rozvíja snahou a skutkami. Jedným zo spôsobov získavania  úcty je aj 
empatia. Empatia ako schopnosť vcítiť sa do problémov druhých ľudí, pozorne im načúvať, chápať ich 
pocity, je pokladaná za jednu z hlavných sociálnych zručností. Ako uvádza Goleman (1997), empatia 
pramení zo sebauvedomenia: čím otvorenejší sme k vlastným emóciám, tým lepšie dokážeme 
rozpoznávať a chápať pocity ostatných. V škole sa empatia prejavuje v tom, že žiaci sú vzájomne 
pozorní, ohľaduplní, správajú sa k sebe zodpovedne, sú menej agresívni, viac si pomáhajú a dokážu sa 
aj vzájomne počúvať. 

Každý človek v rôznych situáciách prežíva rôzne city, ich chápanie u seba aj u druhých a výstižné 
verbálne vyjadrenie týchto pocitov je výrazom porozumenia  sebe i ľuďom,  s ktorými  žije.  
Rozhodujúci  je  pritom spôsob vzájomného správania sa žiakov k rovesníkom a k  dospelým. 
Ovládanie vlastných emocionálnych prejavov, hlavne negatívnych, ako je zlosť a hnev, patrí k 
najčastejším emocionálnym problémom, osobitne náročným v mladšom školskom veku. Dargová 
a Čonková (2002) dodávajú, že k ovládaniu svojho správania, pocitov a nálad patrí aj poznanie 
prostriedkov emocionálnej komunikácie učiteľa – sila, modulovanie hlasu, rýchlosť reči, dôraz, 
intonácia, melódia, ale aj neverbálne prejavy, ako je mimika, gestá, postoj, pozícia tela a iné. 

Kompetencie učiteľa emocionalizovať triedu sú predmetom pozorovacích hárkov a študent bude 
ich výskyt u cvičného učiteľa zaznamenávať počas každého dňa adaptačnej stáže.   

4.4 Komunikácia v triede 

Pedagogickú komunikáciu možno charakterizovať ako komunikáciu, ktorá sleduje pedagogické 
ciele. Mohli by sme ju definovať aj ako profesionálnu komunikáciu učiteľa so žiakom na vyučovacej 
hodine i mimo nej. Túto komunikáciu chápeme ako základný prostriedok v procese výchovy a 
vzdelávania. Môže mať verbálny a aj neverbálny charakter. Riadi sa osobitými pravidlami, ktoré 
určujú právomoci jej účastníkov. Má svoju priestorovú a časovú rovinu. Kopřiva (2008) uvádza, že 
častokrát si učitelia ani neuvedomujú, že aj spôsobom komunikácie ovplyvňujú adaptáciu žiakov. 
Pedagogická komunikácia je dôležitá pri vytváraní vzťahov medzi učiteľom a žiakmi. 

V procese pedagogickej komunikácie rozdeľujeme tieto typy vzťahov: 

• učiteľ – žiak, 
• učiteľ – trieda, 
• učiteľ – skupina žiakov,  
• žiak – trieda, 
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• žiak – skupina žiakov,  
• žiak – žiak,  
• skupina žiakov – skupina žiakov,  
• skupina žiakov – trieda.  

V prvých troch typoch vzťahov sú účastníci pedagogickej komunikácie medzi sebou navzájom v  
asymetrickom vzťahu. Asymetrické vzťahy sú typické nadradeným postavením učiteľa, kedy žiak 
zastáva podradené postavenie a učiteľ rozhoduje o tom, kto bude komunikovať. Komunikácia 
prebieha aj medzi žiakmi navzájom, ktorí sú voči sebe v symetrickom vzťahu a v komunikácii 
zastupujú rovnocenné postavenie. K rozvíjaniu vzťahov medzi žiakmi v procese komunikácie 
dochádza najmä počas skupinovej  práce. Práca v skupine spočíva vo vytváraní takých pedagogických 
situácií, ktoré žiakom umožňujú vzájomne spolupracovať,  komunikovať a tým prispievať k vytváraniu 
vzťahov medzi sebou (Nelešovská, 2005).  Dôležitú úlohu pri rozvíjaní komunikatívnych kompetencií  
u detí v mladšom školskom veku zohráva možnosť kontaktu s ostatnými rovesníkmi. Prostredie školy 
a samotná realizácia  aktivít vo vyučovaní má veľký vplyv na osvojenie komunikačných schopností 
a spoločenských zručností žiakov. Veľmi efektívnymi prostriedkami sú v tomto smere skupinové 
vyučovanie a kooperatívne vyučovanie, ktoré poskytujú žiakom príležitosť k diskusii a vzájomnej  
komunikácii. Ďalším modelom vyučovania s podobným účelom je dialogické vyučovanie, ktoré 
spočíva v partnerskej činnosti žiakov, ktorí svojimi myšlienkami a nápadmi prispievajú k priebehu 
hodiny a výkladu učiteľa (Šeďová, Švaříček a Šalamounová, 2012). 

Existuje ešte rad ďalších komunikačných činností,  ktoré sa vo vyučovaní odohrávajú. Patria 
medzi ne neverbálne zvukové hry, ktoré slúžia k nácviku zvukového výrazu. Napríklad tvorba 
pracovných listov s vlastnými komunikačnými štruktúrami, ktoré podporujú porozumenie 
komunikačným javom. Z monologických činností sa vo vyučovaní realizujú predovšetkým predslovy, 
referáty, výklady,  prezentácie,  rozprávanie,  prednesy  a  iné  súvislé  hovorené   prejavy (Belešová, 
2018). Sú významné pri nácviku obsahovej i výrazovej stránky komunikačného prejavu, 
zrozumiteľného odovzdávania informácií v logickom slede s ohľadom na primeranú dĺžku monológu. 
Realizáciou rôznych slovných  hier a technických cvičení pre rozvoj reči sa podporuje tvorba vlastného 
osobitého jazykového prejavu, pričom sa  dbá na  udržanie zdravého hlasového prejavu žiaka.  K 
rozvíjaniu  kreativity a zlepšeniu  neverbálnej stránky komunikácie prispievajú aj výrazové cvičenia 
(Valenta, 2010). Úlohou činností zameraných na zámenu pohybov a zvukov je uvedomenie si 
rozdielov a zhôd medzi jednotlivými typmi komunikácie. 

Zložky komunikácie v triede sú predmetom pozorovacích hárkov a študent si bude ich výskyt 
u cvičného učiteľa všímať počas každého dňa adaptačnej stáže.   

4.5 Angažovanosť v kontakte s druhými ľuďmi 

Angažovanosť je výrazom sociálnych a komunikačných zručností. Výsledkom je schopnosť 
vychádzať s ľuďmi, čo najviac prispieva k pocitu úspešnosti a spokojnosti. Špecifiká tejto kompetencie 
formulujú Dargová a Čonková (2002). Obratnosť v spoločenskom styku alebo flexibilita podľa nich v 
seba zahŕňa:  

• schopnosť ovplyvňovať – zvoliť správnu taktiku na získanie súhlasu,  
• schopnosť komunikácie – vysielanie jasných a presvedčivých signálov, 
• vodcovskú schopnosť – nadchnúť ostatných pre nejaký cieľ a viesť skupinu,  
• schopnosť vytvárať väzby – podporovať užitočné vzťahy, 
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• schopnosť spolupracovať – v kooperácii smerovať k stanovenému cieľu,  
• schopnosť tímovej práce – prehlbovať a kultivovať spoločné zameranie. 

Drgoňová (2019) realizovala kvalitatívny výskum s piatimi učiteľmi, ktorí vyučujú žiakov prevažne 
prvých ročníkov základnej školy. Zber dát prebiehal prostredníctvom interview. Odpovede učiteľov 
Drgoňová sumarizovala nasledovne (Tab. 1):  

 

Tab. 1  Adaptovanie sa žiakov na prvý ročník základnej školy 

Čo robíte v prípade, ak sa žiaci mimoriadne pomaly adaptujú na prvý ročník? 
1. pedagóg • znásobím aplikáciu skupinových a tímových aktivít 

• aplikujem didaktické hry 
• porozprávam sa s rodičmi 
• porozprávam sa so psychológom, inými pedagógmi 

2. pedagóg • snažím sa viac komunikovať so žiakmi 
• do vyučovania zaraďujem aj rozhovory o samotných žiakoch, ich 

prežívaní, motivácií, priateľoch 
3. pedagóg • implementujem rozličné hrové aktivity, debaty, besedy, a to nielen v 

rámci učiva, ale aj na rozvíjanie sociálnej, spoločenskej a emocionálnej 
zložky osobnosti žiakov 

4. pedagóg • snažím sa do vyučovania zaraďovať aj zaujímavé aktivity, napr. 
prechádzku s objavovaním prírodných dejov, príp. zaraďujem vyučovanie 
na školskom dvore 

5. pedagóg • odkomunikujem problémy s inými, profesijne staršími a skúsenejšími 
pedagógmi 

Aký postup volíte v tom prípade, ak sa žiak/žiaci nevedia vôbec adaptovať? 
1. pedagóg • takýto závažný problém vždy riešim so školským psychológom 
2. pedagóg • oslovím rodičov a odporučím návštevu detského psychológa alebo 

návštevu špeciálneho pedagóga 
3. pedagóg • ak nepomôže moja pedagogická činnosť, oslovím odborníkov pre priamu 

intervenciu 
4. pedagóg • najskôr skúšam sama zaraďovať rôzne aktivity, spolupracovať, 

podporovať žiaka a ak neviem pomôcť,  
• odkomunikujem problém s inými pedagógmi, riaditeľom základnej školy 

a s rodičmi 
5. pedagóg • pomoc hľadám u rodičov, ktorí musia sami navštíviť odborníka a 

postupujem už podľa jeho inštrukcií 

 

Vyššie uvedenú tabuľku sme do tejto metodiky umiestnili z dôvodu informovania a oboznámenia 
študentov o spôsoboch adaptácie žiakov na prvý ročník na základe skúseností cvičných učiteľov. Jej 
cieľom je zároveň aj uviesť tradičné zaužívané a osvedčené postupy učiteľov pri práci so žiakmi, ktorí 
sa nevedia adaptovať na prvý ročník primárneho vzdelávania.  

Podlahová (2004) uvádza, že učiteľ sa stará o individualitu každého žiaka, rozumie mu, je mu aj 
náhradným rodičom a priateľom, ktorý ho neodsudzuje, ale ho má rád a pozná jeho svet. Pri 
adaptácii žiaka na nové školské prostredie učiteľ uprednostňuje najmä sociálny a emocionálny vývin 
dieťaťa, vytváranie jeho identity, sebaobrazu, sebavedomia, sebadôvery a permanentné zlepšovanie 
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medziľudských vzťahov v pedagogickom zbore, ako aj v triedach a skupinách žiakov. Dobrá skupinová 
atmosféra v škole je pre proces humanizácie mimoriadne dôležitá a potrebná. 

4.6 Pozícia začínajúceho pedagogického zamestnanca 

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch definuje 
začínajúceho pedagogického zamestnanca ako fyzickú osobu vykonávajúcu pracovnú činnosť pod 
dohľadom uvádzajúceho pedagogického zamestnanca. Začínajúci pedagogický zamestnanec je 
povinný absolvovať a úspešne ukončiť adaptačné vzdelávanie najneskôr do dvoch rokov od nástupu 
do prvého pracovného pomeru, v ktorom vykonáva pracovnú činnosť. 

Etapa profesijného štartu a adaptácie začínajúceho učiteľa je náročná a veľmi dôležitá z každého 
hľadiska. Náročnosť tejto etapy spočíva najmä vo zvládnutí niekoľkých rozporov, ktoré so sebou táto 
etapa prináša, a to rozpor medzi znalosťami a skúsenosťami, rozpor medzi osobnými ašpiráciami a 
záujmami organizácie a rozpor medzi aktuálnym postavením pracovníka a perspektívou, ktorá sa 
pred ním otvára (Průcha, 1997). Zároveň začínajúci učiteľ od prvého dňa v pedagogickej profesii 
preberá všetky svoje povinnosti a plnú zodpovednosť za vykonávanú prácu (Bajtoš, Honzíková a 
Orosová, 2008). 

Adaptačné  vzdelávanie  je  obzvlášť  dôležité  pre  začínajúceho  učiteľa,  ktorému legislatívne 
vyplýva povinnosť toto vzdelávanie absolvovať do dvoch rokov. Poskytovateľom vzdelávania je škola 
alebo školské zariadenie, s ktorým má učiteľ uzatvorený pracovný pomer. Súčasťou obsahu 
adaptačného vzdelávania je aj znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, rezortných 
predpisov, dokumentácie súvisiacej s výkonom pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti, 
vnútorných predpisov zamestnávateľa a ostatnej dokumentácie zamestnávateľa. Adaptačné 
vzdelávanie trvá spravidla jeden rok, najmenej však tri mesiace. Cieľom  adaptačného  vzdelávania 
začínajúceho  učiteľa je  získanie  profesijných kompetencií potrebných na výkon činností 
samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného zamestnanca, ktoré 
nemožno získať absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom 
študijnom odbore poskytujúcom požadovaný stupeň vzdelania (§51, zákon č. 138/2019 Z. z; §5, 
vyhláška č. 361/2019 Z. z.). 

Základný legislatívny rámec výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa vymedzujú predovšetkým 
tieto legislatívne dokumenty: 

• zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), 
• zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, 
• vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 320/2008 

Z. z. o základnej škole, 
• vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 361/2019 

Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji, 
• metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

Do výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa vstupuje organizácia a školská dokumentácia hneď v 
niekoľkých aspektoch (Obr. 1). V prvom rade je to základný legislatívny rámec, ktorý presne definuje 
a vymedzuje výchovno-vzdelávací proces, jeho aktérov, ich práva a povinnosti. Druhým dôležitým 
aspektom je školský vzdelávací program, ktorý má každá škola vypracovaný na základe štátneho 
vzdelávacieho programu a priamo usmerňuje výchovno-vzdelávací proces v jednotlivých vzdelávacích 
oblastiach. Následne je to koncept kontinuálneho vzdelávania a profesijného rozvoja pedagogických 
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zamestnancov, ktoré vytvárajú spoločnú platformu s cieľom udržiavania, obnovovania, 
zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca a 
rozširovania kvalifikácie (Boberová, 2017). V neposlednom rade sú to aj plošné rezortné usmernenia 
a nariadenia v podobe Sprievodcu školským rokom (v minulosti označované ako Pedagogicko-
organizačné pokyny), ktoré sú záväzné pre všetky školy na Slovensku.  

 
Obr. 1  Výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa z pohľadu organizácie a dokumentácie školy  

(vlastný zdroj) 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa predstavuje oblasť, ktorú si študent bude počas 
adaptačnej stáže všímať. Študent sa v rámci pozorovaní zameria na tie činnosti, ktoré súvisia 
s konkrétnou dokumentáciou (napr. s informačným systémom školy, s katalógovým listom žiaka, 
s tematickými výchovno-vzdelávacími plánmi a pod.).  

Cvičný učiteľ by mal študenta oboznámiť, s akým legislatívnym rámcom pracuje a akú 
dokumentáciu by mal prioritne ovládať.  Aktivitu študenta a prejavený záujem o tieto činnosti bude 
cvičný učiteľ zaznamenávať do pozorovacích hárkov.  
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5  Rodič ako facilitátor v procese úspešnej adaptácie 
dieťaťa 

Začiatok školskej dochádzky sa vzťahuje nielen na osobnosť začínajúceho školáka, ale aj na jeho 
rodinné prostredie. Zainteresované strany sledujú dosiahnutie spoločného cieľa – plynulý prechod do 
základnej školy a úspešnú adaptáciu. Predmetom piatej kapitoly tejto metodiky je rodič ako 
facilitátor, teda uľahčovateľ v procese úspešnej adaptácie dieťaťa pri vstupe do školy. Spolupráca 
s rodičmi sa bude aktívne hodnotiť počas celej vykonávanej adaptačnej stáže. V procese pozorovania 
musia byť činní predovšetkým študenti, ktorí budú do hodnotiacich protokolov zaznamenávať javy, 
ktoré výlučne súvisia s rodičmi, napr. dodržiavanie termínov, aktívna účasť počas triednych aktívov, 
ich reakcie k inštruktážam od učiteľa a pod.  

Za účelom kvalitnej predprípravy na vypĺňanie pozorovacích hárkov, najmä zo strany študentov, 
odporúčame oboznámiť sa s nasledovnými dvoma podkapitolami. Tie študenta stručne informujú 
o teoretických východiskách, ktoré bezprostredne súvisia s cieľom adaptačnej stáže. 

Rozumové, emocionálne i sociálne kompetencie dieťaťa sú po jeho vstupe do školy preverované 
každodennou realitou. Táto schopnosť zvládnuť pomerne náhly nárast záťaže predstavuje pre dieťa 
veľkú vývinovú úlohu a opora rodiny v tejto etape zohráva nezastupiteľnú funkciu. Podľa 
Ondrejkoviča (2004) je prechod dieťaťa z prostredia rodiny do prostredia školy jedným z kritických 
okamihov. Dieťa sa stretáva mimo svojej rodiny prvý raz s inštitúciou, ktorá vyžaduje 
bezpodmienečné  vykonávanie  určitých činností, čiže v tomto  zmysle  má  „donucovací charakter“.  
Škola však vyžaduje nielen plnenie požiadaviek orientovaných na výkon, ale tiež osvojovanie si 
prostredia dieťaťom, kde za normálnych  okolností sa požiadavka  plnenia  určitých  povinností  a 
dodržiavania  disciplíny  spája  s láskou rodičov. 

Aktívna spolupráca medzi školským a rodinným prostredím patrí k základným determinantom 
adaptácie budúceho školáka. Za príčinami adaptačných problémov detí môžu byť aj ich rodičia. Nie 
všetci rodičia sa zaujímajú o prácu dieťaťa v škole. Niektorí rodičia nemajú na svoje deti čas a o 
školské problémy svojich detí neprejavujú záujem. Inú skupinu tvoria rodičia, ktorí kladú na svoje 
dieťa vysoké nároky. Ďalšiu príčinu neúspechu predstavuje nejednotnosť výchovného pôsobenia 
rodičov. Vážnou chybou je trestanie dieťaťa za jeho neúspech, čo spôsobuje zníženie sebavedomia, 
uzavretosť, úteky z domu, záškoláctvo, tvrdí Kopecká (2011). 

Vstup detí do školy a prežívanie ich novej úlohy „školákov“ je dôležitým a nezabudnuteľným 
životným momentom. Toto významné životné obdobie je nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov a 
príbuzných plné emócií, ktoré znásobujú charakter daného zážitku. Pre každú rodinu je vstup dieťaťa 
do školy dôležitou udalosťou, na ktorú už samotný rodič môže dieťa plnohodnotne pripraviť. Môže 
tak učiniť viacerými spôsobmi a formami. Drgoňová (2019) odporúča rodičom nasledovné rady: 

• Rozhovor o škole a pevnejší denný režim dieťaťa. 
• Delegovanie dieťaťa úlohami, pri ktorých si osvojuje určitý stupeň zodpovednosti. 
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• Hra na školu, v rámci ktorej rodičia priblížia dieťaťu prostredie školy a systém realizácie 
vyučovania.  

Drgoňová (2019) ďalej upozorňuje, že pred nástupom dieťaťa do základnej školy je dôležité mať 
na zreteli aj niekoľko zásad: 

• Prezentovať dieťaťu školu v pozitívnom svetle (nestrašiť dieťa školou). 
• Pomôcť dieťaťu s adekvátnou socializáciou. 
• Posilniť u dieťaťa rešpektovanie autority (v pozitívnom zmysle slova). 
• Viesť ho k hlbšiemu sústredeniu a trvácnejšej pozornosti. 
• Pomôcť dieťaťu osvojiť si primerané pracovné návyky a naučiť dieťa vyjadriť svoj názor. 
• Absolvovať s dieťaťom vyšetrenie v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie. 
• Upevniť u dieťaťa návyk na systematickú prípravu na vyučovanie. 
• Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činností a plnenia úloh u dieťaťa. 
• Viesť dieťa k samostatnej príprave na ďalší deň podľa konkrétneho rozvrhu hodín, denne 

kontrolovať za prítomnosti dieťaťa jeho školskú tašku. 
• Vyhradiť dieťaťu čas na hru a oddych a budovať si kontinuálne dobrý vzťah s dieťaťom. 
• Dbať na upevnenie primeraných hygienických návykov a základných pravidiel slušného 

správania. 

Tak ako rodičia akceptujú, že ich dieťa je povinné nastúpiť do školy, prijímajú aj fakt, že so školou 
musia na istej úrovni komunikovať, minimálne účasťou na rodičovských združeniach. I rodičia sa 
musia socializovať v nových podmienkach školy, pretože zažívajú úplne novú rolu voči škole ako v 
minulosti, keď sami boli žiakmi. Rodičia musia postupne konštruovať svoje postoje ku škole, reagovať 
na školské tlaky, ktorým je vystavené ich dieťa. Majerčíková (2011) uvádza, že v prvom ročníku sa 
rodičia snažia byť dobrými rodičmi, rešpektujú požiadavky školy a učiteľa a chcú pomôcť čo najlepšej 
adaptácii ich dieťaťa. 

 

5.1 Úloha rodiča v podpore adaptácie dieťaťa na školu 

Cieľom tejto podkapitoly je upozorniť študentov na hlavné úlohy rodiča v adaptačnej podpore 
dieťaťa na školu. Tento text je prioritne určený študentom, teda budúcim učiteľom v primárnom 
vzdelávaní, ktorí budú najmä v začiatkoch vstupu dieťaťa do školy intenzívne komunikovať s rodičmi 
detí. Viaceré nižšie uvedené odporúčania rešpektujú názory odborníkov a študent ich bude môcť 
zohľadniť a použiť už pri vykonávaní svojej učiteľskej profesie. 

Je nutné, aby si rodičia uvedomili, že prvé adaptačné týždne sú pre dieťa obrovskou záťažou. 
Adaptáciu detí na školu môžu podporiť nasledovnými spôsobmi:  

• pravidelným spánkovým režimom, ktoré deti pre podanie dobrého výkonu v škole veľmi 
potrebujú, 

• pravidelným raňajkovaním, ktoré podporí sústredenosť dieťaťa najmä počas prvých 
vyučovacích hodín, 

• nastavením rodinných pravidiel, pokiaľ dovtedy neexistovali, 
• navštevovaním maximálne jedného až dvoch záujmových činností, aby dieťa nebolo 

unavené a preťažené,    
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• prípravou na písanie uvoľňovaním a precvičovaním rúk, 
• neukracovaním dieťaťa o detstvo  priestorom na spontánnu hru.  

Huľová a Homoľová (2017) konštatujú, že väčšina mravných vlastností, názorov, postojov a štýlu 
života je u detí ovplyvnená spôsobom rodinnej výchovy. Z jednej strany na dieťa negatívne vplýva 
prehnaná starostlivosť a príliš vysoké nároky, na druhej strane môže dôjsť k nezáujmu rodičov o 
dieťa, jeho úspechy či neúspechy v škole. Na spôsob výchovy v rodine má vplyv veľké množstvo 
faktorov, ktorými sú sociálne postavenie rodičov, vek, vzdelanie, početnosť rodiny, morálne hodnoty, 
ktoré rodina uznáva a hlavne kvalita výchovy. 

Kouřilová a Mazehóová (2005) uvádzajú nasledujúce negatívne vplyvy rodičov na rozvoj dieťaťa: 

• Príliš tragicky vnímajú detské neúspechy. 
• Poskytujú deťom malú alebo neadekvátnu emocionálnu podporu. 
• Príliš k sebe deti pripútavajú a bránia im v odpútaní sa alebo toto odpútanie 

nepodporujú. 
• Dávajú deťom malý priestor na rozvoj ich emocionálneho života. 
• Sú v zajatí „katastrofických scenárov“ a učia tomu aj svoje deti. 
• Nevedia budovať sebadôveru a sebavedomie svojich detí. 

Je nevyhnutné, aby rodičia boli na rolu rodiča školopovinného dieťaťa dostatočne pripravení a 
mali by byť spôsobilí poskytnúť svojmu dieťaťu dostatočnú podporu pri plnení školských povinností. 
Slezáková (2012) vyčleňuje kritériá pripravenosti rodiča nasledovne: 

1. Psychologická pripravenosť – predpokladá prijatie dieťaťa s jeho úspechmi i neúspechmi a 
vytvorenie pokojnej atmosféry v rodinnom prostredí. Rodičia to dosiahnu tým, že rešpektujú 
individualitu dieťaťa. Vedia si uvedomiť, že každé dieťa má iné schopnosti, temperament, 
každé dieťa potrebuje iné podmienky na učenie sa. Majú dostatočné vedomosti o zmenách, 
ktoré nastanú v živote dieťaťa po nástupe do školy, o tom, ako môžu tieto zmeny ovplyvniť 
psychiku dieťaťa.  

2. Pedagogická pripravenosť – je v záujme rodiča poznať špecifiká školy, do ktorej chce dieťa 
zapísať. Rodičia by si mali uvedomiť, že hlavným kritériom pri výbere školy nemá byť len jej 
dostupnosť, ale mali by brať do úvahy aj náročnosť, teda či dieťa dokáže zvládnuť nároky 
školy, či budú rešpektované jeho schopnosti a záujmy. Je vhodné, aby si rodičia urobili 
„portrét budúceho školáka“ a „portrét vybranej školy“, porovnali ich a zamysleli sa, či bude 
ich dieťa spokojné. 

3. Sociálno-právna pripravenosť – rodičia sa považujú za rovnocenných partnerov školy a mali 
by poznať nielen svoje práva, ale aj svoje povinnosti vo vzťahu ku škole, ale aj k svojmu 
dieťaťu. Neznalosť niektorých nariadení môže mať za následok vznik konfliktov medzi 
rodinou a školou.  

4. Materiálna pripravenosť – je nemenej dôležitým kritériom pripravenosti rodičov. Jej 
obsahom sú vedomosti o kúpe vhodných školských pomôcok, o vytvorení vhodného 
prostredia, kde sa deti pripravujú na vyučovanie. Tieto informácie im tiež najčastejšie 
poskytujú triedni učitelia.  

Iba dobre pripravení rodičia sú zárukou spokojného dieťaťa a dokážu pomáhať dieťaťu 
prekonávať adaptačné prekážky. 
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5.2 Spolupráca rodiny a školy 

Proces adaptácie žiaka na školské prostredie v prvom ročníku záleží aj na spolupráci jeho rodičov 
so základnou školou. Syslová (2017) sa domnieva, že spolupráca základnej školy s rodinou má 
pozitívny vplyv na dieťa a jeho celkový rozvoj v primárnom školskom a rodinnom prostredí, rovnako 
aj na rodičov motivovaných k podpore učenia sa detí. Obsahom vzájomnej spolupráce sú ukážky 
interakcie s deťmi, námety pre prípravu v domácom prostredí, príklady stimulácie a motivácie detí k 
poznávaniu. Rodičia získavajú dôležité údaje o pokrokoch dieťaťa, učitelia si formujú celostný obraz 
zahŕňajúci informácie z rodiny.  

Na prvom oficiálnom stretnutí s rodičmi sa triedny učiteľ musí predstaviť, dohodnúť sa na 
pravidlách vzájomnej spolupráce (kedy a kde sa budú stretávať, akým spôsobom sa budú kontaktovať 
atď.) a musí nechať priestor na vzájomné zoznámenie sa rodičov (Kreislová, 2008). Učitelia môžu 
rozvíjať spoluprácu medzi školou, rodinou a dieťaťom, a tým uľahčiť proces adaptácie nasledujúcimi 
radami: 

• snažiť sa dosiahnuť pozitívne ladený vzťah s dieťaťom a jeho rodičmi, 
• pristupovať individuálne k dieťaťu a jeho rodine, 
• snažiť sa spoznať rodinu dieťaťa,  
• zapájať do riešenia problémov dieťa aj rodičov, 
• rešpektovať rodičov a dbať na kvalitnú komunikáciu, 
• vytvárať čo najvhodnejšie príležitosti k spolupráci, 
• ponechať rodičom možnosť voľby v spôsoboch spolupráce,  
• usporiadať dni otvorených dverí pre budúcich školákov, 
• zápis by mali viesť práve učitelia budúcich prvákov, 
• informovať rodičov o prípadných problémoch v adaptácii, spoločne hľadať riešenia, 
• vytvárať pozitívnu atmosféru v triede, najmä v prvých týždňoch prispôsobovať 

vyučovanie schopnostiam žiakov (Šulová a Tomanová, 2014). 

Učitelia môžu poskytovať spätnú väzbu prostredníctvom konzultácií, triednych schôdzok, 
písomnou či telefonickou formou. V oblasti spolupráce ide najmä o to, aby rodičia mali čo 
najpresnejšie informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch, správaní dieťaťa, adaptačných 
problémoch. Sitková (2018) upozorňuje  na to, že v prípade, že žiak zaostáva v učení, odmieta 
dodržiavať pravidlá, narúša vyučovanie alebo sa presadzuje iným negatívnym spôsobom, učiteľ 
konzultuje s rodičmi príčiny a prejavy správania, zisťuje, ako sa dieťa správa doma, v čom vidia rodičia 
najväčší problém, aké výchovné postupy uplatňujú.   

Samozrejme, nie všetci rodičia sú rovnakí, podľa kvality ich správania sa voči škole ich podľa 
Štecha (2004) môžeme rozdeliť do štyroch skupín: 

1. Rodičia, ktorí prejavujú záujem tak o dieťa, ako aj o školu. Túto skupinu tvoria ešte ďalšie 
podskupiny: 

• bezproblémoví rodičia: sú aktívni prostredníctvom práce v rôznych orgánoch ako 
rada školy, sponzorujú školu, pomáhajú škole, 

• rodičia, ktorí sa ku škole približujú: sem patria rodičia, ktorí v škole pracujú, vedú 
záujmové krúžky, môžu mať bližšie kontakty s učiteľmi, čo aj niektorí z nich využívajú 
na kontrolu školy a dieťaťa, 

• rodičia príliš kritickí a nebezpeční: sem patria skôr mamy na materskej dovolenke, 
ktoré sa chcú podieľať viac na školskom živote, dokonca i na usporiadaní obsahu 
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výučby. Ich snahy sú hodnotené ako nepríjemné, plné nekontrolovateľných zásahov 
do kompetencií učiteľa. 

2. Rodičia prejavujúci záujem o svoje dieťa, predovšetkým o jeho výsledky. Rodičia pravidelne 
chodia na rodičovské združenia, podpisujú žiacke knižky. Do života školy nezasahujú, zaujíma 
ich len prospech dieťaťa. 

3. Rodičia zlyhávajúci v niektorých rodičovských funkciách. Patria sem rodičia, ktorí sa zle 
starajú o svoje deti, majú buď psychickú poruchu, sú dlhodobo chorí, sú závislí na alkohole, 
sú problémoví. Patrí sem aj ďalšia skupina rodičov, ktorí majú záujem o svoje deti, ale 
výchovu nezvládajú, ich dieťa nechodí do školy, lebo musí pomáhať rodičom, stráži 
súrodenca atď. Títo rodičia komunikujú so školou veľmi málo. 

4. Rodičia bez problémov, bez kontaktov, nemajú problémy s výchovou detí, ale so školou nie 
sú v kontakte.  

Cvičným učiteľom dávame do pozornosti, aby informovali študentov o potrebe udržania si 
profesionálneho odstupu od rodičov žiakov a nenadväzovania príliš dôverných vzťahov s rodičmi 
a žiakmi  najmä v začiatkoch ich pozície začínajúceho učiteľa.   

Cvičný učiteľ môže byť pri rozboroch so študentom nápomocný v tom, že študenta upozorní na 
charakteristiku súčasných rodičov a špecifiká ich spolupráce so školou. Cvičný učiteľ tak môže pri 
celkovom hodnotení študenta zohľadniť jeho záujem a angažovanosť v oblastnej problematike.  
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Záver 

Cieľom tejto metodiky bolo predstavenie takých teoretických východísk, ktoré identifikujú 
začlenenie žiakov prvého ročníka v podmienkach primárneho vzdelávania. Veríme, že študent na 
adaptačnej stáži formou hospitácií získa poznatky, skúsenosti a zručnosti, ktoré využije a aplikuje vo 
vlastnej pedagogickej praxi pri vykonávaní učiteľskej profesie. Okrem toho je pre študenta kľúčové 
nadobudnúť aj sebareflexiu a spätnú väzbu od cvičného učiteľa. Aktívna účasť študenta na hodinách 
u cvičného učiteľa tak predikuje elimináciu faktorov brániacich úspešnému procesu adaptácie žiakov 
pri vstupe do prvého ročníka primárneho vzdelávania. Študent si zároveň overí svoj potenciál pre 
výkon učiteľskej profesie.  
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