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1  PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ A JEHO FÁZE 
   Pedagogické poradenství je doplňující a podpůrný proces výchovy a vzdělávání dětí v mateřské 
škole. Patří do oblasti spolupráce učitelů s rodiči a mezi kolegy. Vnímáme ho jako proces s určitými 
fázemi přípravy, realizace a hodnocení. Zásadním způsobem zabezpečuje a ovlivňuje výchovu a 
vzdělávání dítěte ze strany rodičů, pedagogických i odborných zaměstnanců, se kterými mají 
učitelé pravidelný kontakt. 
 
   Při řešení problému dítěte stanovujeme následující fáze: 
 

1. učitel diagnostikuje problém dítěte, 
2. řeší problém dítěte s rodiči a v rámci možností i s dítětem samotným, 
3. v případě potřeby zapojí do řešení problému dítěte kolegy, 
4. jestliže je problém neřešitelný týmovou spoluprací v mateřské škole, učitel spolupracuje s 

odborníky z poradenských zařízení, 
5. problém dítěte se pak řeší odbornou diagnostikou a terapiemi v poradnách nebo 

specializovaných institucích podle doporučení odborníků z poradenských zařízení. 
 

2 KONKRÉTNÍ OBLASTI VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ V PEDAGOGICKÉ 
PRAXI 

 Rozvoj osobnosti dítěte 

 Podpora dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných  

 Práce s dětmi vykazující problematické chování  

 Prevence rozvoje sociálně-patologických jevů 

 Utváření podmínek pro integraci   

 Utváření pozitivního klimatu školní třídy 

 Podpora spolupráce s rodiči  
 

3 NEJČASTĚJŠÍ VÝCHOVNÉ PROBLÉMY U DĚTÍ V MŠ 

 

 Adaptace na předškolní zařízení 

 Projevy agresivity v kolektivu 

 Úzkostné dítě 

 Dítě ze sociokulturně odlišného prostředí 

 Dítě zanedbané a týrané 

 Hyperaktivní dítě, dítě s PAS a Aspergrovým syndromem 

 Dítě s odloženou školní docházkou 
 

 
3.1 Adaptace na předškolní zařízení 

  
   Na zvládnutí adaptace dítěte na školní prostředí se podílí několik faktorů. Problematická 
adaptace je většinou patrná na první pohled, ale mohou se také objevit případy, kdy je dítě 
úzkostné, navenek působí přirozeně, přesto prožívá vnitřní strach. 
 
   Možnými projevy dítěte může být denní pláč při loučení s rodiči, nemožnost dítě zaujmout 
hračkou či činností, zvracení, pomočování, nechutenství nebo útěk do šatny či vlastním věcem. 

 
   Možné přístupy k dítěti: 

 Podpora citová 

 Přítomnost oblíbené hračky z domova 

 Pobyt dítěte s rodiči v rámci adaptačních dnů  

 V případě potřeby je vypracován adaptační program (září – prosinec). 
 

 



3.2  Projevy agresivity v kolektivu 

 
   Mezi časté projevy agresivity v mateřské škole patří šťouchání, štípání, nadávání, bouchání, 
odnímání hraček apod. Úkolem pedagoga je monitoring tohoto chování a včasný zásah. 
   Dle vyhodnocení situace pedagog volí vhodnou metodu (domluva, konzultace s rodiči, vymezení 
jasných pravidel, podporou pozitivního chování – dramatizace apod.). Závažnější případy dle 
Minimálního preventivního programu MŠ. 
 

3.3 Úzkostné dítě 
 

   U dětí nenápadných, neprůbojných, hodných či uzavřených se mohou často objevit neurotické 
projevy (kousání nehtů, zadrhávání řeči, nechutenství atp.). Tyto projevy bychom neměli přehlížet, 
ale hledat vhodný přístup k problému (hry na podporu sebevědomí dítěte, stmelování kolektivu, 
čtení příběhů o překonávání překážek, relaxační techniky atp.) 
 

3.4 Dítě ze sociokulturně odlišného prostředí 

 
   Stále vzrůstá počet dětí, jejichž mateřským jazykem není čeština a do školky přichází s minimální 
znalostí češtiny. Mateřská škola se tak stává institucí, kde se setkávají kulturní zvyklosti dítěte s 
normami majoritní společnosti a je také nezbytným článkem pro vstup do dalšího stupně 
vzdělávání. Adaptační fáze na režim mateřské školy může probíhat delší dobu, přesto jsou ve 
většině případů, pokud není přítomen další faktor, který adaptaci znesnadňuje, pokroky výrazné. 
Pobyt dítěte ve školce je, vzhledem k dalšímu přístupu ke vzdělání, nezbytný a slouží také jako 
prevence dalšího sociálního vylučování dítěte. V případě sociálního začleňování dítěte je důležitá: 
 

 Motivace rodičů ke spolupráci s mateřskou školou. 

 Ponechání dostatečného času na uvyknutí režimu školky. 

 Podpora v oblasti kognitivního rozvoje, který může být v nepoměru k rozvoji praktické 
inteligenci.  

 Podpora v oblasti rozvoje mluvního projevu.  
 

3.5 Dítě zanedbané a týrané 

 
   Pedagog se může setkat s dítětem, které je v rámci rodinného prostředí zanedbáváno či týráno. 
Závažnost tohoto jevu si vyžaduje vždy okamžité řešení situace a podléhá tzv. ohlašovací 
povinnosti.  
 
   Jak například rozpoznat dítě zanedbávané či týrané? 

 Zanedbání je patrné z vnějšího vzhledu dítěte, např. neadekvátně oblečené, ušpiněné, 
hladové.  

  Dítě má omezený jazykový kód, nemá zkušenost s běžnými předměty denního používání 
apod.  

 Dítě má po těle časté modřiny, odřeniny a není schopno říci, kde se mu to stalo. 

 Dítě je plaché, bojí se kontaktu s dospělými, uhýbá před běžným pohlazením či naopak se 
nepřiměřeně mazlí a tulí k neznámým dospělým apod. 

 

  V případě podezření ze zanedbávání ihned informovat vedení mateřské školy.  

  V případě potvrzení podezření ohlásit skutečnost na sociálním odboru a u rodičů, kde je    
 patrna tendence k zanedbávání, motivovat ke komunikaci se školkou. 
 

3.6 Hyperaktivní dítě, dítě s PAS a Aspergrovým syndromem 

 
   Jestliže do školky přichází dítě, které vykazuje známky hyperaktivity, označované jako ADHD, 

pracujeme s dětmi, které jednají impulzivně, nerespektují normy, pravidla, jsou nepředvídatelné, je 
u nich patrný značný pohybový neklid, udržení pozornosti je velice krátké a mají časté sociální 
projevy, které neodpovídají věku.  



   V současné době se také setkáváme s dětmi, které vykazují významnější odchylky v sociální 
interakci a u nichž se v průběhu předškolního období diagnostikuje Aspergerův syndrom či 
Dětský autismus, který může mít různé podoby i rozsah postižení.  
   V případě závažnějšího poškození je pak narušena schopnost komunikovat, řeč může být 
nesrozumitelná či zcela chybět, dítě může ulpívat na stereotypních pohybech, upadat do záchvatů 
při změnách, na které není připraven, postižena bývá též představivost.  Dítě má problém v 
komunikaci s dětmi i dospělými, případně nemluví vůbec.  
   Na základě doporučení školského poradenského zařízení je dítě zařazeno do speciální třídy, 
popřípadě je mu zajištěn asistent a další podpůrná opatření.  
   Po fázi adaptace na mateřskou školu je dítěti nalezen model vzdělávání, který mu vyhovuje a je 
v něm úspěšné.   
 

3.7 Dítě s odloženou školní docházkou 

 
   Pedagog mateřské školy se běžně setkává se situacemi, kdy se rodiče rozhodují o tom, zda je 
jejich dítě již zralé na vstup do základní školy.  Ačkoliv je konkrétní zjištění stavu psychické zralosti 
především na odborném posouzení pedagogickopsychologické poradny, přesto má učitel řadu 
velice komplexních znalostí o dítěti. 
   Pedagog je v těchto případech jedním z nejkompetentnějších k posouzení sociální zralosti dítěte, 
neboť ho vidí v každodenní interakci s ostatními dětmi i při řízené činnosti, která výrazně vypovídá 
o aktuálním rozvoji práceschopnosti, udržení pozornosti, motivace k činnosti i vůle.  
   Efektivní způsob, jak předejít tomu, aby dítě ztratilo další měsíce, které je nutno využít k 
cílenému rozvoji, je sestavit s rodiči, případě s pomocí pedagogicko-psychologické poradny plán, 
který bude mapovat oblasti, ve kterých je třeba posílit přípravu. 
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