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Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá aktuálnou problematikou emocionálnych problémov ţiakov základnej školy z 

pohľadu konkrétnych úloh školského psychológa pôsobiaceho v školskom prostredí (diagnostika, 

poradenstvo, intervencia). Príspevok objasňuje konkrétne emocionálne problémy ţiakov, prináša 

zistenia v danej problematike pochádzajúce z prípadových štúdií. V príspevku sa tieţ venujeme 

niektorým špecifikám a problémom práce školského psychológa pôsobiaceho na základnej škole v 

Slovenskej republike. 
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Emocionálne problémy žiakov základnej školy a úloha školského psychológa pri 

ich odstraňovaní 
 

Spoločenské, politické a ekonomické zmeny, ktoré sa v posledných rokoch na Slovensku 

uskutočňujú, výrazne ovplyvnili školský systém a výchovno-vzdelávací proces. Národný program 

výchovy a vzdelávania (prijatý Vládou SR v roku 2000) naštartoval niektoré v súčasnosti 

prebiehajúce zmeny, ako sú schválenie Školského zákona a Obsahovú reformu – transformáciu 

slovenskej školy. Pribúdajú však problémy s napĺňaním zloţitých a náročných úloh, ktoré si tieto 

zmeny vyţadujú. Taktieţ sa v školách vyskytuje mnoţstvo problémov, ktoré si vyţadujú 

neodkladné odborné riešenia. Školy a školské zariadenia v Slovenskej republike v súčasnosti 

prijímajú do pracovného pomeru školských psychológov pracujúcich priamo na pôde konkrétnej 

školy (Zákon NR SR 279/1993). Reagujú tak na potrebu riešenia nových úloh spojených s väčším 

dôrazom na rozvoj osobnosti ţiaka a tieţ na prevenciu sociálno-patologických javov v školách. 

Školský psychológ je samostatným odborným nepedagogickým zamestnancom školy. Podľa 

Vyhlášky č.43/1996 Z. z. o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a o poradenských 

zariadeniach vykonáva školský psychológ preventívnu, identifikačno-diagnostickú, konzultačno-

poradenskú a nápravno-korektívnu činnosť. Náplň práce školského psychológa sa však na rôznych 

školách líši. Spoločným menovateľom jednotlivých činností školského psychológa v prostredí 

slovenskej školy je činnosť zameraná na minimalizáciu výchovno-vzdelávacích problémov ţiakov 

s vyuţitím individuálnej a skupinovej pedagogickej a psychologickej diagnostiky a konzultačno-

poradenskej práce so ţiakom/ţiakmi, učiteľmi a rodičmi. Preventívna činnosť školských 

psychológov dominuje len na niektorých školách.  

Podľa E. Gajdošovej (1998) podstatou práce školského psychológa v škole je úsilie po humanizácii 

školy, zmene interpersonálnych vzťahov, jeho pomoc pri zabezpečovaní psychického zdravia 

ţiakov a riešení problémov ţiakov v učení a správaní. 

Hlavné ťaţisko práce školského psychológa spočíva v zachytení problémov psychologického 

charakteru uţ na počiatku ich vzniku. Váţnymi a často sa vyskytujúcimi sú práve emocionálne 
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problémy ţiakov, resp. v niektorých prípadoch moţno hovoriť o poruchách emocionality. Podľa P. 

Dařílka a P. Kusáka (1998) ide o skupinu tzv. maladaptívnych prejavov, ktoré tvoria rozmanité 

prejavy od tolerovaných foriem únikového charakteru (pasivita, bdelé snenie, častá absencia z 

dôvodu choroby...), cez patologické formy (úzkostné a neurotické reakcie) aţ k formám 

psychopatologickým (neurózy, mutizmus, zajakavosť, školská fóbia). Podľa autorov je dôleţité, aby 

si učiteľ uvedomil, ţe maladaptívne správanie má väčšinou obranný charakter, je nutné ho citlivo 

posudzovať s ohľadom na ciele, ktorým slúţi. Je nutné zdôrazniť, ţe z praxe zisťujeme, ţe tieto 

prejavy sa viac či menej vyskytujú a sprevádzajú aj iné problémy ţiakov v škole, napr. niektoré 

problémy a poruchy ţiakov v správaní a učení. P. Fudaly (2005) predstavuje pojem poruchy 

emocionality a správania (PEaS) s moţnosťou jeho zavedenia do praxe. Zároveň navrhuje 

legislatívne zakotvenie kategórie „dieťa s poruchami emocionality a správania“, ako jeden z krokov 

pri riešení problematiky vzdelávania detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami z dôvodu porúch 

emocionality a správania.  

Rodina a škola by sa mala zaoberať nielen kognitívnymi zloţkami osobnosti dieťaťa, ale mala by 

tieţ rešpektovať jeho potreby v oblasti sociálneho a emocionálneho vývinu. Termín „emocionálne 

problémy“ sa často pouţíva na označenie širokého spektra psychických problémov, ktoré sprevádza 

citové napätie, stres, depresia a úzkosť, frustrácia, strata sebadôvery, pocity viny. Náchylnosť 

k týmto problémom môţe mať svoje korene v problémovom detstve, rodine, záţitkoch, ale môţe 

byť vyvolaná aj pôsobením rôznych dedičných a vrodených faktorov. Dobre rozpoznateľné 

a riešiteľné sú vtedy, pokiaľ ich vyvoláva nejaká známa konkrétna udalosť (napr. rozvod rodičov, 

úmrtie blízkej osoby, šikanovanie v škole apod.). Ich pôvod teda môţe byť priamo v školskom 

prostredí, alebo mimo prostredia školy (často v rodine, rovesníckej skupine a pod.). Škola môţe 

tieto problémy tieţ vyvolávať, alebo sa na nich môţe významne podieľať. V školsko-

psychologickej praxi sa najčastejšie stretávame s nasledujúcimi emocionálnymi problémami ţiakov 

základnej školy: 

 

– Problémy s adaptáciou na školské prostredie (hlavne v období nástupu ţiaka do 1. ročníka 

ZŠ, resp. pri prechode na 2. stupeň ZŠ), školská fóbia a separačná úzkosť. 

– Úzkostné poruchy, neuroticizmus, úzkosť (v priebehu  celej školskej dochádzky na ZŠ). 

– Depresia (vyskytujúca sa v staršom školskom veku a adolescencii, obvykle spojená s úzkosťou, 

resp. ako prejav iných emocionálnych problémov a porúch). 

 

Je nutné spomenúť špecifické druhy poruchového správania súvisiace s vyššie spomenutými 

emocionálnymi problémami ţiakov ako sú automutilácia a suicidálne správanie. Vyskytujú sa 

u ţiakov vyšších ročníkov druhého stupňa ZŠ, a ţiakov SŠ, v prípade automutilácie je výskyt 

častejší u dievčat. Osobitnú skupinu tvoria ţiaci citovo nestabilní, s príslušnosťou 

k problematickým skupinám (hlavne skupín EMO). Z vlastnej skúsenosti môţem konštatovať, ţe 

školský psychológ sa s nimi stretáva častejšie, ako by si učitelia, rodičia a laická verejnosť mysleli. 

Ide však často o veľmi špecifické prípady, ktoré si následne vyţadujú aj odbornú starostlivosť 

ďalších odborníkov. Široké spektrum emocionálnych problémov sa tieţ viaţe k poruchám príjmu 

potravy (bulímia, anorexia), špecifické sociálne a emocionálne potreby a emocionálne problémy sa 

vyskytujú u detí s nadváhou a obezitou, rómskych detí, detí zo znevýhodneného sociálneho 

prostredia, detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: nadané (talentované) deti, deti so 

špecifickými poruchami učenia, poruchami správania (ADHD, ĽMD), narušenou komunikačnou 

schopnosťou, poruchami v komunikácii, ďalej u neprospievajúcich a neúspešných ţiakov, detí 

prekonávajúcich závaţné ţivotné krízy napr. detí rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov atď.  

V súvislosti s emocionálnymi problémami detí s poruchami správania je zaujímavé, ţe ako 

významná sa javí neschopnosť detí s poruchami správania preţívať dostatok pozitívnych emócií a 

tendencia skôr podliehať negatívnym obsahom v myslení a preţívaní (podľa výskumu Z. Gabriela, 
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1999). Z výskumu tieţ vyplýva, ţe psychická odolnosť nemusí byť rozhodujúcim spôsobom 

viazaná na kvalitu rodinného prostredia. Deti bez porúch správania vykazujú túto kompetenciu vo 

väčšej miere, a to bez ohľadu na kvalitu rodinného prostredia.  

V súvislosti so špecifickými poruchami učenia podľa autorky K. Probstovej (2004) skúsenosti 

odborníkov potvrdzujú, ţe u detí so špecifickými poruchami učenia sa častejšie ako u zdravých detí 

vyskytujú emocionálne a sociálne problémy, ktoré negatívne vplývajú na ich osobnosť. Moţné 

vysvetlenia ich vzniku: a) sú súčasťou alebo prejavom tej istej poruchy, ktorá spôsobuje 

prospechové problémy, alebo b) sú dôsledkom stresu, ktoré dieťaťu spôsobuje jeho odlišnosť od 

ostatných detí, pretoţe má špecifickú poruchu učenia. Skrátene sa dá povedať, ţe emocionálne a 

sociálne problémy u detí so špecifickými poruchami učenia majú buď biologické príčiny 

(dispozičné obmedzenia, poškodenia mozgu, deficit parciálnych funkcií v oblasti motoriky alebo 

priestorovej orientácie) môţu negatívne vplývať na sociálne zručnosti dieťaťa a mať za následok to, 

ţe dieťa nevie správne odhadnúť osobnú vzdialenosť v interpersonálnom styku a má problémy v 

sociálnych vzťahoch; deficit v oblasti reči spôsobuje problémy s vyjadrovaním, dieťa neskôr 

odpovie na otázku alebo má problémy s porozumením hovoreného slova), alebo sú reakciou na 

samotnú dysfunkciu, kedy hovoríme o sekundárnej symptomatológii (dieťa, ktoré je chronicky 

frustrované svojimi školskými neúspechmi a necíti sa dostatočne pozitívne prijímané ani vo vlastnej 

rodine, sa dostáva do stavu napätia). Dieťa sa tomuto stavu bráni základnými obrannými reakciami 

útokom alebo únikom, ktoré vedú k sekundárnej symptomatológii špecifických porúch učenia – k 

poruchám správania – vyskytujú sa obranné a vyhýbavé mechanizmy (dieťa odmieta 

spolupracovať, stráca alebo schováva zošity, falšuje podpisy), kompenzačné mechanizmy (deti sa 

snaţia presadiť šaškovaním, odváţnym správaním, chválením sa, vyrušovaním), agresivita a 

prejavy nepriateľstva (dieťa si vnútorné napätie snaţí odreagovať agresiou, vysmieva sa ostatným, 

útočí, ţaluje), úzkostné vtiahnutie sa do seba (dieťa je uzavreté, citlivé, ustráchané, labilné, plačlivé, 

apatické, uniká do denného snenia, môţu sa uňho prejaviť aj psychosomatické symptómy ako 

zvracanie, nechutenstvo, poruchy spánku, chorľavosť). Z charakteristiky jednotlivých reakcií sa dá 

usúdiť, ţe za negatívnymi prejavmi správania stoja sociálne a emocionálne problémy týchto detí. 

Nachádzame u nich rôzne vzťahové problémy, nízke sebahodnotenie, frustráciu, zlosť, úzkosť, 

depresie a aj suicidálne tendencie.  

V súvislosti s depresiou u detí podľa D. Krejčířovej (in P. Říčan & D. Krejčířová, 2006) nie je 

v súčasnosti moţnosť rozvoja tejto poruchy u detí tak podceňovaná, ako tomu bolo v minulosti. 

Prejavy depresie u detí sú podobné depresii u dospelých, častejšie sa však vyskytujú somatické 

a regresívne prejavy, mnohé „maskujúce“ symptómy a klinický obraz je ovplyvnený vekom 

dieťaťa. Detské a adolescentné depresie sú z väčšej časti spojené s inými poruchami, sú súčasťou 

ostatných diagnóz – ide o tzv. subsyndrómové depresie. M. Vágnerová (2005) uvádza, ţe podľa 

súčasných odhadov postihuje depresia minimálne 1% detskej populácie a jej prognóza závisí od 

závaţnosti príznakov, výskytu iných problémov a od veku (čím skôr sa depresia rozvinie, tým 

vyššie je riziko zopakovania depresívnych atakov aj v neskoršom veku). Výskyt depresií môţe byť 

u adolescentov aţ desaťkrát vyšší, ako u ţiakov mladšieho školského veku. V školskom prostredí 

môţe depresia negatívne ovplyvňovať školskú úspešnosť, preţívanie úspechu a neúspechu, sociálne 

vzťahy, sebavedomie, celkové preţívanie a správanie ţiaka.  

Jednotlivé prejavy emocionálnych problémov ţiakov v školskom prostredí sú špecifické vzhľadom 

na jeho vek a vývinové obdobie. Podľa P. Kusáka (in P. Dařílek & P. Kusák, 1998) vzhľadom na 

významné vývinové zmeny, ktorými ţiak prechádza, tlak školy a rodiny na výkon a nedostatočné 

uspokojenie zo školských skúseností, moţno povaţovať školské prostredie za náročnú ţivotnú 

situáciu, v ktorej sa ţiak môţe  stretávať s najrôznejšími prekáţkami, ktoré stoja v ceste 

uspokojeniu jeho kognitívnych, sociálnych a výkonových potrieb. Niektoré obdobia v ţivote ţiaka 

sú povaţované za kritické v súvislosti s radikálnymi zmenami, ktoré prinášajú (Z. Stránská & I. 

Poledňová, 2006). Ide o nasledujúce etapy: 



Psychologické dny: Já & my a oni 
Rodiče a děti 

 

4 

 

1. Obdobie vstupu do školy – je spojené s problémami so zaškolením, zvýšenými nárokmi v 

súvislosti so zmenou organizácie reţimu dňa, novým sociálnym prostredím, potrebou začlenenia 

sa do kolektívu triedy, potlačením spontánnych prejavov a poţiadavkami na disciplínu, 

zvýšeným tlakom na školský výkon a náročnejšími úlohami.  

2. Obdobie prestupu na druhý stupeň základnej školy – spojené s vývinovými zmenami prechodu 

z mladšieho na starší školský vek, zvýšenými nárokmi a poţiadavkami na výkon ţiaka, novými 

vyučovacími predmetmi, nutnosťou prispôsobiť sa novým učiteľom a ich individuálnym 

poţiadavkám. 

3. Obdobie vývinových zmien spojených so starším školským vekom – ţiak je vystavený tlaku 

profesionálnej orientácie, rozhodovania, konfrontovaný s biosociálnym dopadom dospievania a 

mnoţstvu ďalších osobnostných, psychosociálnych zmien. 

 

Kaţdé vekové obdobie má svoje emocionálne problémy, ktoré je potrebné riešiť a v ktorých sa 

uplatňuje emocionálna inteligencia (J. Dargová & Ľ. Čonková, 2002). V emocionálnom rozvrhu sa 

odzrkadľuje niekoľko vývojových tendencií vo vývoji citov v ontogenéze jedinca: 

 

– city sa obsahovo diferencujú: z vrodených emocionálnych reakcií na bohatú paletu citového 

ţivota, 

– s vitálne orientovaným cítením spojeným so vznikom a uspokojovaním fyziologických potrieb a 

s preţívaním organizmu ako celku sa prepája cítenie tkvejúce v sociálnych vzťahoch a s nimi 

spojených symbolov kultúrnych, materiálnych i duchovných hodnôt, 

– zoslabuje sa expresívnosť emócií, dochádza k jej potlačovaniu s ohľadom na spoločnosťou 

akceptované spôsoby jej prejavov, 

– narastá obsahová (záţitkovo kvalitatívna) diferenciácia, čo je funkciou podmieňovania emócií a 

integrácií situáciami či vnútorným stavom vyvolaného vzrušenia a kognitívnej interpretácie 

týchto situácií a vnútorných stavov, 

– vývoj emócií sa uskutočňuje vo funkčnej súvislosti s procesom učenia a motivácie. 

 

Dieťa v mladšom školskom veku je spoločenskou bytosťou. Je egoistické a potrebuje sa 

zviditeľniť akýmkoľvek spôsobom – potrebuje sa uplatniť, a to i na úkor ostatných. Deti stojace 

mimo skupinu, sú vylúčené, vystavené negatívnym pocitom – prázdnote, smútku. Veľký význam v 

tomto veku má emocionálna autoregulácia. Dieťa chce učiteľovi urobiť radosť a byť za to 

primerane ocenené. Je pre neho dôleţité získať si pozornosť a priazeň učiteľa. Identifikácia s 

učiteľom umoţňuje dieťaťu ľahšie prekonať začiatočnú neistotu a adaptovať sa na školský systém. 

Pozitívny vzťah k učiteľovi je preto významným motívom k poţadovanému správaniu a je 

významný i pre prekonávanie prvých záťaţí. Dieťa v mladšom školskom veku je tým, čo dokáţe 

urobiť a hodnotí sa podľa úspechu, ktorý pri tom má. Jeho usilovnosť sa však často spája so 

strachom, ţe sa neosvedčí, ţe sa prejaví ako neschopné. Vzniká naučená bezmocnosť – dieťa 

presviedča samo seba, ţe určitú činnosť nikdy nemôţe zvládnuť, ţe nie je schopné nadviazať 

priateľstvo. Vyskytujú sa negatívne emócie a následne sa jeho sebaobraz zhoršuje. Vo vôľových 

prejavoch môţe byť zjavná zvýšená sugestibilita, citová labilita, úzkosť, pasivita, impulzívnosť. 

Dieťa v strednom školskom veku by malo byť v škole adaptované. Napriek rozvoju kognitívnych 

schopností nedokáţe ešte plne odolávať rôznym emocionálnym tlakom a stále je ovplyvniteľné 

názormi ľudí, ktorí majú pre neho osobný význam. V tomto období sa mení obsah, priebeh, trvanie, 

spôsob preţívania i vonkajší prejav citov. City sa diferencujú a vznikajú niektoré nové city (napr. 

cit krivdy a uráţky, tréma, závisť a škodoradosť, cit solidarity). Vyššie city sa zdokonaľujú. Je tu 

väčšia zdrţanlivosť – obmedzuje sa vonkajší prejav citov, a uvedomelosť – dieťa lepšie ovláda a 

vedome kontroluje vonkajšie prejavy. Deti dokonca rôznymi vonkajšími výrazmi zastierajú svoje 

skutočné city. Dieťa je menej egocentrické, dokáţe byť solidárne a poskytnúť pomoc. 
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Obdobie dospievania (puberty) predstavuje kritické obdobie vo vývoji emócií – vnútorná i 

vonkajšia konfliktnosť, citový zmätok. Za charakteristické zvláštnosti citového ţivota tohto obdobia 

povaţujeme extrémnu ţivosť a intenzitu, iritabilitu a silu citového preţívania, emocionálnu 

rozkolísanosť a premenlivosť, nestabilitu orientácie – od egocentrizmu k altruizmu, labilitu nálad, 

nízku úroveň ovládania citov intelektom, čo vedie k tomu, ţe sa u niektorých ţiakov môţu 

oneskorene a s problémami vyvíjať morálne city, svedomie, súcit, pocit zodpovednosti, zmysel pre 

povinnosť…. Zdrojom citov dospievajúceho je boj o uznanie vlastnej dospelosti a s ňou spojených 

práv, strata porozumenia s rodičmi z toho vzniknuté konflikty s nimi, rozpory medzi naliehavou 

sexuálnou túţbou a romantickou sexuálnou prvou láskou, vnútorná zraniteľnosť daná zvýšenou 

citlivosťou a zakrývaná predčasnou dospelosťou. Citové reakcie sú väčšinou vyhranené a prudké. 

Typická je náladová labilita, nestálosť a častý výskyt negatívnych citov – zlosť, vzdor, neistota, 

stiesnenosť. 

Pre mladého adolescenta je charakteristické uspokojenie a väčšia kontrola v prejavoch emócií, 

hlavne nálad. Vzájomné vzťahy sa upravujú a vyrovnávajú v pozitívnom zmysle. Objavujú sa nové 

vlastnosti a diferenciácia citového ţivota. Porozumieť svojim pocitom, lepšie poznať samého seba, 

ako aj ciele a zmysel svojho ţivota sa povaţuje za hlavnú vývinovú úlohu tohto obdobia. Odchýlky 

v telesnom vzhľade a nespokojnosť s vlastným výzorom môţu byť ešte stále zdrojom negatívnych 

citov. Budovanie identity a hľadanie vlastného „ja“ je spojené s mnohými otáznikmi, ktoré so sebou 

prinášajú aj pocit neistoty. Vzťahy k dospelým ľuďom môţu byť ešte stále konfliktné, takţe ich 

môţu sprevádzať rôzne negatívne city, rôzne obavy a strach. 

Školský psychológ pozná špecifiká jednotlivých vývinových období a ich konkrétne emocionálne 

problémy, ktoré je potrebné riešiť. E. Gajdošová a G. Herényiová (2002, s. 77) upozornili na fakt, 

ţe ešte nedávno sa na prácu školských psychológov pozeralo z úzkeho psychoterapeutického 

pohľadu ako pomoc individuálnemu problémovému ţiakovi a pracovalo sa s ním v izolovaných 

podmienkach.  Zdôrazňujú, ţe v súčasnosti je potrebné poznať jeho fungovanie v širšom školskom 

prostredí, napr. jeho emocionálnu tenziu a mnohé emocionálne problémy, ktoré môţu výrazne 

ovplyvňovať narušené interpersonálne vzťahy v škole, neadekvátny vyučovací štýl učiteľa, 

s ktorými je potrebné pracovať, aby sme mohli problém (poruchu) odstrániť. Školský psychológ 

pracuje s mnoţstvom podsystémov a prvkov v systéme školy.  

Zo školsko-psychologickej praxe vyplýva, ţe ťaţiskom práce školského psychológa v oblasti 

emocionálnych problémov a porúch ţiakov je hlavne: 

 

1. Identifikačno-diagnostická činnosť – identifikovanie emocionálnych problémov ţiakov 

a odhaľovanie ich príčin. Ide o zisťovanie výskytu a príčin špecifických individuálnych 

emocionálnych problémov u ţiakov ZŠ a na ne sa viaţucich problémov a porúch ţiakov v správaní, 

ale aj identifikácia ďalších faktorov podporujúcich ich vznik (sociálne vzťahy v triede, vzťahy 

k učiteľom, klíma triedy a školy a pod.). Školský psychológ pouţíva metódy: pozorovanie, 

rozhovor (interview), anamnéza, osobnostné dotazníky, depistáţne dotazníky. Školský psychológ 

vykonáva: 

– screeningové vyšetrenia tried 1. ročníkov s cieľom mapovania výskytu adaptačných a 

emocionálnych problémov detí,  

– pozorovania v triedach s cieľom mapovania a následného riešenia problémov ţiakov a sociálnej 

klímy v triedach, 

– aktívne spolupracuje s triednymi učiteľmi pri získavaní informácií o ţiakoch s emocionálnymi 

problémami a o ţiakoch odporúčaných na ďalšie psychologické a špeciálno-pedagogické 

vyšetrenia. 

 

2. Konzultačno-poradenská činnosť so ţiakom, rodičmi a učiteľmi v individuálnej forme. 

Školský psychológ vyuţíva formu konzultácií, rozhovorov a interview a vykonáva: 
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– individuálne konzultácie s rodičmi problémových ţiakov s cieľom spoločného vyriešenia 

konkrétneho problému, 

– individuálnu prácu so ţiakmi v oblasti ich osobnostného, emocionálneho, sociálneho a 

profesijného vývinu, ako aj v oblasti ich individuálnych psychologických a špeciálno-

pedagogických potrieb, 

 

3. Intervenčná činnosť, ktorá spočíva riešení individuálnych problémov ţiakov, ale aj sociálnej 

atmosféry a sociálnych vzťahov v triedach. Školský psychológ sa zameriava posilnenie 

sociálnych a psychických zručností ţiakov, skvalitňovanie komunikácie, medziľudských 

vzťahov, utvárania hodnotového systému ţiakov, pričom vyuţíva: 

– programy rozvoja sociálnej komunikácie,  

– tréningy a výcviky na rozvoj sociálnych zručností a sociálnej kompetencie,  

– tréningy rozvoja rozvoja emocionálnej inteligencie, adekvátnych postojov a hodnôt, 

– prednášky a besedy pre učiteľov a rodičov zamerané na zvýšenie informovanosti 

o psychologických otázkach výchovy a vzdelávania, zmenu postojov k problémovým deťom; 

debaty s rodičmi (individuálne alebo  v neformálnych menších skupinách) zamerané na rozvoj 

ich sociálnej kompetencie a riešenie konfliktov, 

– terapeutická práca školského psychológa – skúsený školský psychológ s poţadovanými 

osobnostnými kvalitami po viacerých rokoch praxe v psychologických sluţbách školy alebo po 

absolvovaní tréningu v aktívnom pouţívaní psychoterapeutických prístupov, môţe do školy 

psychoterapiu zaviesť a s úspechom ju vyuţívať. E. Gajdošová (1997) na základe dlhoročných 

praktických skúseností z práce školského psychológa v škole povaţuje v prirodzených 

školských podmienkach veľmi úspešnú najmä: individuálnu a skupinovú psychoterapiu, 

edukačnú psychoterapiu, environmentálnu psychoterapiu. 

– priame zásahy do výchovno-vzdelávacieho procesu.  

–  

V prílohách príspevku (Príloha č. 1 a č. 2) uvádzam príklady dvoch kurzov: Kurz na rozvoj 

sebapoznávania a sebahodnotenia žiaka, formovanie kolektívu triedy pre ţiakov 1. ročníka 

základnej školy a Kurz na rozvoj sebapoznávania a sebahodnotenia žiaka pre ţiakov 5. ročníka 

základnej školy s cieľom priblíţiť konkrétnu činnosť školského psychológa v oblasti rozvíjania 

týchto kompetencií u ţiakov. Prílohy sú tieţ konkrétnymi ukáţkami identifikačno-diagnostickej 

a intervenčnej činnosti školského psychológa v oblasti pomoci ţiakom s emocionálnymi 

problémami. 

Podľa autorky O. Orosovej (1999) posilňovanie a rozvoj schopnosti detí zvládať úlohy a 

poţiadavky, ktoré im ţivot v škole a súkromí prináša a rozvíjať pozitívny vzťah k sebe samému a k 

iným ľuďom predpokladá zmenu existujúcich paradigiem v systéme individuálnej psychologickej 

pomoci, v pregraduálnej a postgraduálnej profesionálnej príprave učiteľov, v rozvoji spolupráce 

učiteľov a rodičov. Prevencia emocionálnych a behaviorálnych problémov v školskej praxi 

predpokladá profesionálnu pripravenosť a sociálno-osobnostnú spôsobilosť učiteľov pre pochopenie 

zvláštností v správaní a preţívaní detí. Predpokladá vytváranie príleţitostí pre prácu rovesníckych 

skupín v prevencii. Predpokladá vytváranie výcvikových príleţitostí pre ţiakov a učiteľov v 

zmiešanom modeli prevencie tak, aby vznikla nádej zbliţovať sa v spoločnom ţivote školskej 

triedy, školy. Aby vznikla šanca spoločne utvárať príbeh školského ţivota s emocionálnou, 

sociálnou podporou, s jasnými pravidlami a normami. 

Všetky vyššie spomenuté činnosti realizuje školský psychológ vo vzájomnej kooperácii 

s pedagogickými pracovníkmi školy – riaditeľom, učiteľmi, výchovným poradcom, ďalej rodičmi 

(zákonnými zástupcami) ţiakov, ale aj s ďalšími pracovníkmi, ktorí majú v kompetencií 

starostlivosť o výchovu a vzdelávanie (poradenskí psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálni 

kurátori, pedopsychiatri a pod). V niektorých prípadoch závaţnosť rôznych emocionálnych 
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problémov a porúch ţiakov neumoţňuje školskému psychológovi adekvátne zasiahnuť a tento 

problém si vyţaduje špecifickú odbornú starostlivosť klinického psychológa, detského psychiatra, 

prípadne psychoterapeuta, s ktorým je po odporučení školského psychológa moţné spolupracovať. 

V takýchto prípadoch je školský psychológ psychológom prvého kontaktu, má nezastupiteľné 

miesto v krízovej intervencii, často ako prvý odhaľuje samotné problémy a ich príčiny a často je 

jedinou osobou, ktorej sú ţiaci s emocionálnymi problémami ochotní zdôveriť sa. 

Na záver príspevku je nutné dodať, ţe práca školského psychológa priamo v škole je prínosná 

z hľadiska udrţania psychického zdravia všetkých jeho klientov, ţiakov, učiteľov a rodičov. 

Vyplývajúc zo skúseností školského psychológa môţem konštatovať, ţe v súčasnosti má školský 

psychológ v rámci pomoci ţiakom s emocionálnymi problémami svoje nezastupiteľné miesto,  čím 

zároveň tvorí jeden z kľúčových elementov humanizácie súčasnej školy. 

 

 

 

Príloha č. 1 

 

Kurz na rozvoj sebapoznávania a sebahodnotenia žiaka, formovanie kolektívu triedy 

Základná škola J. Bottu v Trnave 

 

Obdobie vstupu dieťaťa do školy je spojené s problémami so zaškolením, zvýšenými nárokmi v 

súvislosti so zmenou organizácie reţimu dňa, novým sociálnym prostredím, potrebou začlenenia sa 

do kolektívu triedy, potlačením spontánnych prejavov a poţiadavkami na disciplínu, zvýšeným 

tlakom na školský výkon a náročnejšími úlohami.  

Cieľ, zameranie kurzu v 1. ročníku základnej školy: 

– umoţniť adjustáciu ţiakov na podmienky základnej školy, 

– rozvíjať sebapoznávanie a sebahodnotenie ţiakov,  

– rozvíjať poznávanie vlastných pozitívnych a negatívnych vlastností súvisiacich s procesom 

učenia sa,  

– rozvíjať sebadôveru, flexibilitu, vôľu a vytrvalosť,  

– zvyšovať motiváciu ţiakov k učeniu,  

– zvládať adaptačné problémy, odbúravať trému, stres, strach zo školy,  

– diagnostika a zvládanie separačnej úzkosti a úzkostnosti,  

– diagnostika a odbúravanie zlých návykov pri učení,  

– vytvárať pozitívnu klímu v triede a formovať kolektív, 

– zhodnocovať moţnosti ţiakov zvládať úlohy a prekonávať ťaţkosti v učení,  

– spoločne sa zamýšľať nad tým, aký výkon je potrebné podávať na v prvom ročníku ZŠ 

a ako riešiť problémové úlohy a situácie. 

Cieľová skupina: 

Ţiaci 1. ročníka ZŠ. 

Získané kompetencie (spôsobilosti) žiakov: 

– spôsobilosť zvládať poţiadavky 1. ročníka ZŠ,  

– poznať svoje výkonové moţnosti v oblasti učenia sa,  

– získať pozitívny postoj ku škole a učeniu,  

– zvládať predskúškové stavy – tréma, strach, stres,  

– redukovať napätie a stres,  

– začleniť sa do nového kolektívu ţiakov,  

– prekonávať adaptačné problémy (strach zo školy, separačná úzkosť, úzkostnosť). 

Pomôcky a metódy: 

– diskusia, skupinové rozhovory so ţiakmi,  

– projektívne metódy  – kresby, 
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– praktické cvičenia pochádzajúce zo zdrojov odbornej literatúry, preventívnych 

a intervenčných programov pre ţiakov ZŠ: 

 Expoprogram – intervenčný program pre skupinovú prácu s deťmi a mládeţou – V. Labáth, 

J. Smik (1991), 

 Intervenčný program rozvíjania prosociálneho správania  so zameraním na prevenciu 

závislostí u detí na 1. stupni ZŠ – D. Kopasová,  

 Metódy a programy práce školského psychológa – E. Gajdošová, G. Herényiová (1998), 

 Nové psychohry pre všestranný rozvoj osobnosti – E. Bakalář (1998), 

 Psychohry – E. Bakalář (1989), 

 Metódy environmentálnej výchovy – S. Kariková (1997). 

Realizácia: 

4 – hodinový kurz v triedach 1. ročníka v priebehu prvého týţdňa školského roka 2008/09, prebieha 

v nasledujúcich okruhoch: 

1. Proces vyučovania v 1. ročníku ZŠ, skladba vyučovacích  predmetov. 

2. Proces učenia sa, psychohygiena učenia sa. 

3. Domáca príprava ţiaka.  

4. Prekonávanie adaptačných problémov pri vstupe do 1. ročníka ZŠ. 

Realizátor: 

Školská psychologička Mgr. Miroslava Šimegová, PhD. v spolupráci s triednymi učiteľmi tried 1. 

ročníka ZŠ. 

 

 

 

 

Príloha č. 2 

 

Kurz na rozvoj sebapoznávania a sebahodnotenia žiaka 

Základná škola J. Bottu v Trnave 

 

Cieľ, zameranie: 

– umoţniť adjustáciu ţiakov 5. ročníka na podmienky 2. stupňa ZŠ, 

– rozvíjať sebapoznávanie a sebahodnotenie ţiakov, 

– informovať o rôznych učebných typoch ţiakov a učebných štýloch, 

– rozvíjať poznávanie vlastného učebného štýlu,  

– rozvíjať poznávanie vlastných pozitívnych a negatívnych vlastností súvisiacich s procesom 

učenia sa,  

– rozvíjať sebadôveru, flexibilitu, vôľu a vytrvalosť, 

– zvyšovať motiváciu ţiakov k učeniu,  

– rozvíjať vyrovnaný postoj k sebe samému na kontinuu od pasivity k perfekcionizmu, 

– zhodnocovať moţnosti ţiakov zvládať úlohy a prekonávať ťaţkosti v učení,  

– spoločne sa zamýšľať nad tým, čo sa ţiaci v minulých rokoch na 1. stupni naučili, aký 

výkon je potrebné podávať na 2. stupni ZŠ a ako riešiť problémové úlohy a situácie. 

Cieľová skupina: 

Ţiaci 5. ročníka ZŠ. 

Získané kompetencie (spôsobilosti) žiakov: 

– spôsobilosť zvládať poţiadavky konkrétneho ročníka ZŠ,  

– poznať svoje výkonové moţnosti v oblasti učenia sa,  

– získať pozitívny postoj ku škole a učeniu, 

– zvládať predskúškové stavy – tréma, strach, stres, redukovať napätie a stres,  

– vedieť analyzovať vlastnú domácu prípravu na vyučovanie, 
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– vedieť posúdiť pozitíva a negatíva (nedostatky) domácej prípravy vzhľadom k vlastnej 

školskej úspešnosti. 

Pomôcky a metódy: 

– diskusia, skupinové rozhovory so ţiakmi,  

– dotazník štýlu učenia (J. Mareš, 1991), 

– projektívne metódy  – kresby, 

– praktické cvičenia pochádzajúce zo zdrojov odbornej literatúry, preventívnych 

a intervenčných programov pre ţiakov ZŠ: 

 Expoprogram – intervenčný program pre skupinovú prácu s deťmi a mládeţou – V. Labáth, 

J. Smik (1991), 

 Cesta k emocionálnej zrelosti – Š. Matula (1999, 2003), 

 Intervenčný program rozvíjania prosociálneho správania  so zameraním na prevenciu 

závislostí u detí na 2. stupni ZŠ – D. Kopasová,  

 Metódy a programy práce školského psychológa – E. Gajdošová, G. Herényiová (1998), 

 Nové psychohry pre všestranný rozvoj osobnosti – E. Bakalář (1998), 

 Psychohry – E. Bakalář (1989), 

 Metódy environmentálnej výchovy – S. Kariková (1997), 

 Medziľudské vzťahy: Edukatívno – poradenský program efektívnej komunikácie 

a sebarozvoja – M. Hargašová, L. Blaţek. 

Realizácia: 

6 – hodinový kurz v triedach 5. ročníka v priebehu prvého týţdňa školského roka 2008/09, prebieha 

v nasledujúcich okruhoch: 

1. Proces učenia, diagnostika vlastného učenia sa, psychohygiena učenia sa. 

2. Proces vyučovania na 2. stupni ZŠ, skladba vyučovacích predmetov. 

3. Domáca príprava ţiaka, diagnostika a skvalitnenie domácej prípravy ţiaka,.  

4. Zvládanie predskúškových stavov. 

Realizátor: 

Školská psychologička Mgr. Miroslava Šimegová, PhD. 
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