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Začlenění dítěte s poruchou chování do třídního kolektivu

Charakteristika:

Přítomnost dítěte s poruchou chování a SVP ve třídě se může stát zátěžovým 
faktorem pro fungování třídního kolektivu a pro atmosféru ve třídě. Učitel 
s asistentem pedagoga musí věnovat velkou pozornost i ostatním dětem, aby 
spolužáka přijaly, a vyvarovali se tak dalším krizovým situacím, které by situaci ve 
třídě ještě více zkomplikovaly. 

Zde popsaný způsob práce vychází z konkrétní zkušenosti v jedné z pražských 
tříd. 

Učitel pracuje s podporou asistenta, který zajišťuje nejen podporu dítěti s poruchou 
chování, ale také pravidelnou, téměř každodenní komunikaci s jeho rodičem. 
Asistent je nezbytný při řešení krizových situací, jeho přítomnost dovoluje včasné 
odvedení problémového dítěte nebo spolužáků, pokud je to nezbytně nutné. 

Pomůcky:

Trpělivost.

Velikost skupiny:

Třída: 22-25 dětí, první stupeň

Učitel a asistent pedagoga.

Čas:

Úspěšné začlenění dítěte 
s problémovým chováním je trvalý 
proces. S třídou pracujte na denní 
bázi. Problémy a krizové situace 
nepřecházejte, ale vysvětlujte. 
Nejlépe je řešte ještě tentýž den, 
anebo například druhý den na 
koberci ve společném kruhu, ale 
nenechávejte je bez reakce.

1

Třída respektuje odlišnost spolužáka se specifickými projevy chování, podporuje 
ho a nevyčleňuje z třídních aktivit. 

Cíl:
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Pokud je to možné, seznamte se s dítětem ještě před začátkem školního roku. 
Důležitý je také včasný výběr asistenta pedagoga, který s dítětem dokáže pracovat, 
a ono s ním. Měli by mít příležitost si vzájemnou spolupráci nanečisto vyzkoušet, 
a to pomocí společně stráveného času, společnými aktivitami, rozhovorem apod. 

Rodiče
Nezapomínejte na rodiče ostatních dětí a podrobně je informujte. Už na první třídní 
schůzce by se měli dozvědět, že ve třídě je dítě, které potřebuje podporu asistenta 
pedagoga, jaké má obtíže (k informování ostatních rodičů je nutný souhlas rodiče 
dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami) a co to může pro celou třídu obnášet. 
Buďte co nejvíce otevření a nechte si prostor na následnou debatu. Argumenty pro 
uklidnění rodičů: 

•	dobrá průprava do života
•	děti se naučí vycházet s různými lidmi
•	v každé třídě se najde někdo, kdo vám nebude vyhovovat
•	zdůrazněte roli asistenta pedagoga, který tu je pro něj, a navíc bude moct pomáhat 

i ostatním dětem.

V případě závažnějšího incidentu (např. agrese vůči spolužákům před školou) sami 
kontaktujte rodiče, vysvětlete jim, co se stalo, a dejte najevo, že věc neberete na 
lehkou váhu. Předejdete tak fámám a nespokojenosti. 

Spolužáci 
Každou krizovou situaci je třeba ihned řešit a s dětmi rozebrat, co se stalo a proč. 
Můžete to udělat bezprostředně poté, nebo druhý den, během společného sezení. 
Buďte otevření a nesnažte se problémy přehlížet ani jejich řešení odkládat. 

Příklad 1: 
Dítě se SVP se chová hlučně, vulgárně vykřikuje. S dětmi v kruhu můžete mluvit 
o tom, jak se mají chovat, když někdo v tramvaji nahlas nadává. Není potřeba vše 
vztahovat k dítěti se SVP. Děti se potřebují naučit, jak se chovat v krizových situacích 
(jak se chránit, neprovokovat), aby dobře zvládaly podobné situace ve třídě, nebo 
samy svým chováním nepřispívaly k jejich vzniku.

Příklad 2: 
Spolužáci vidí, že dítě se SVP má úlevy. I to je třeba s třídou dobře vykomunikovat. 
Pravidelná pozitivní motivace dětí k práci je vhodnější než poukazování na problémy, 
na základě kterých má dítě se SVP úlevy ve výuce.       

Příklad 3: 
Vzájemná pomoc je další téma, které je potřeba zdůraznit. Pokud děti budou chápat 
problémy, se kterými se jejich spolužák denně potýká, že tyto problémy pro něj 
nejsou „hra“, budou ochotni mu v rámci možností pomáhat, a ne se mu vyhýbat. 

Častým povídáním o tom, co se děje ve třídě, jak vznikají krizové situace, 
vysvětlováním, proč spolužák reagoval, jak reagoval, a že se nejedná o hru, lze 
předejít narušení kolektivu nebo vyčlenění dítěte se SVP. 
Osobnostní výchova by měla být v rámci výuky výrazně posílena, a to už od začátku 
školní docházky na 1. stupni. 

Postup:
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Hlavní témata: 
•	vzájemné vztahy
•	chování v krizových situacích
•	posilování vnitřní motivace dětí k učení a práci
•	vzájemná podpora a pomoc druhým.

Práce ve skupině 
•	Dítě se SVP je přítomno většině povídání o tom, co se ve třídě děje, účastní se 

aktivit na posílení vzájemných vztahů. 
•	Učitel, jeho asistent a třída na něj mohou působit pozitivními příklady. 
•	Dítě se SVP musí mít jasně nastavená pravidla (ta platí pro všechny), jejichž 

nedodržování učitel nesmí přehlížet. 
•	Při případném záchvatu opouští dítě se SVP s asistentem třídu. 
•	Přístup k dítěti je třeba řešit na základě jeho specifických potřeb. 

Varianty a komentáře:

Zde popsaný způsob práce vychází z konkrétní zkušenosti v jedné z pražských 
tříd. Jde o strategii, která podle učitele a asistenta pedagoga vedla k úspěšnému 
zvládnutí integrace hocha s poruchou chování a SVP (agrese, odmítání práce, 
neobvyklé chování vyvolávající pozornost okolí jako například okusovaní lavice, 
trhání si vlasů atd.), jemuž byla diagnostikována ADHD a vývojová dysfázie.
Více informací najdete ve článku „Případová studie – žák s poruchou chování, 
narušenou pozorností spojenou s hyperaktivitou (ADHD) a vývojovou dysfázií.“ 

Faktory úspěchu:
Souznění mezi učitelem a asistentem pedagoga.
Vhodný výběr asistenta k dítěti se SVP.
Otevřená komunikace s rodiči.
Otevřená komunikace s dětmi.

Rizika:
Dítě se SVP je agresivní vůči svým spolužákům. 

Spolužáci nechtějí pracovat s dítětem se SVP ve skupině, aby jim práci nekazilo. 
Pokud děti mají pracovat ve skupině, je dobré hodnotit výstupy tak, aby chování a 
práce dítěte se SVP do nich nebylo zahrnuto a neovlivnilo je. Toto nepsané pravidlo 
může výrazně přispět k začlenění takového dítěte do kolektivu. 

Děti někdy mohou doma zveličovat zážitky, které se spolužákem se SVP ve 
třídě mají, a vyvolat tak v rodičích mnohdy i zbytečné obavy. S rodiči je vhodné 
komunikovat maximálně otevřeně, případně je i upozorňovat na to, že děti budou 
chtít zpočátku různé situace se spolužákem se SVP doma sdílet.

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/pripadova-studie-zak-s-poruchou-chovani-narusenou-pozornosti-spojenou-s-hyperaktivitou-adhd-a-vyvojovou-dysfazii?activate=0&show=1
https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/pripadova-studie-zak-s-poruchou-chovani-narusenou-pozornosti-spojenou-s-hyperaktivitou-adhd-a-vyvojovou-dysfazii?activate=0&show=1

