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POZORNOST  - JAK PRACOVAT S NE/POZORNOSTÍ DÍTĚTE + DOPORUČENÍ, 

JAK SE LÉPE DOMA UČIT 

Zpracovalo Školní poradenské pracoviště ZŠ Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16  

Mgr. Klára Hrbáčková a PhDr. Anna Michálková  

 
 

POZORNOST 

je schopnost zaměřit a soustředit se na určitý děj nebo 
objekt. Její funkcí je vpouštět do vědomí omezený počet 
prvků, dějů či informací. Má ochrannou funkci, chrání 
před zahlcením a přetížením informacemi, přičemž 
do vědomí vpouští informace, které jsou pro nás 
v určitém ohledu prioritně významné. Zaměření 
pozornosti je ovlivňováno vůlí, motivy a pocity. 
 
Problém kvalitně se soustředit a jak se učit ve škole má 
mnoho žáků (nejen žáci s diagnostikovanou poruchou 
pozornosti ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder - Hyperaktivita s poruchou pozornosti) a ADD 
(Attention Deficit Disorder - Porucha pozornosti bez hyperaktivity), proto tato doporučení jsou vhodná pro 
všechny žáky . Přejeme příjemné čtení .   
 

 

 
VLIVY NA AKTUÁLNÍ MÍRU POZORNOSTI A JAK TO MŮŽEME OVLIVNIT  

Jsou okolnosti, které ovlivnit tolik nemůžeme, ale můžeme je při stimulaci 
pozornosti, přípravě na výuku respektovat tj. vyzrálost psychických funkcí 
(rozvoj pozornosti je vývojově podmíněn), nemoc, bolest, temperament dítěte 
a osobní charakteristiky, ale je mnoho dalších věcí, které pozornost a učení 
ovlivňují a které ovlivnit jdou.  
- Denní doba -  neučit se pozdě večer; nastavit pravidelný čas na učení, dělat 

přestávky, učit se kratší dobu, ale o to intenzivněji; učíme se pracovat 
s týdenním rozvrhem a přípravou pomůcek do školy 

- Spánkový režim – zajistit dostatečný spánek 

- Odpočinek a dostatek pohybu – dělat pravidelné přestávky 

- Strava (Vyvážená strava s dostatkem zeleniny a ovoce; před učením je 
ideální lehká strava – banán, luštěniny, ryby – nenasycené mastné 
kyseliny, ořechy; nevhodné jsou povzbuzující nápoje jako kola) 

- Okolní podněty (hluk, pracovní prostředí, vzduch v místnosti, způsob 
sezení) – zajistit klidné prostředí, čistý stůl bez rušivých podnětů 

- Prožívání dítěte (strach, vztek, smutek, přílišná motivace) – ideální pro studium je neutrální naladění 
- Motivace a vůle dítěte- Zájem o danou látku; využít toho, co již dítě o tématu ví; dalšími otázkami 

vzbuzujeme zvědavost: „jak si myslíš, že to je?“,  ukazovat látku na příkladech, které dítě zná 
- Styl učení - poslechový, zrakový, dotekový (rozebírání látky), pohybový (vlastní zkušenost) 

 zapojit při učení všechny smysly 
 děti si často sami přijdou na to, co jim pomáhá - ptát se jich, pomoci jim ve zdokonalování metod 
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JAK DÍTĚ S PROBLÉMY S POZORNOSTÍ NĚČEMU NAUČIT? 

1. Nápodoba, forma hry - nejdřív nás dítě sleduje, pak vykonává činnost sám - rodič chválí jej v tom, co mu 
jde, upozorňuje na chyby, dítě dostává svěřenou zodpovědnost za tento úkol – velmi chválíme, 
podporujeme,; Kontrola – a) nutná, b) dítě má radost, když zvládne a já to vidím 

2. Kontrola – a) nutná, b) dítě má radost, když zvládne, nezapomene a já to vidím a chválím; v začátku nutné 
kontroly časté a namátkové  

3. Motivace - Nezapomenout na „odměny“ – ocenit, pochválit, televize, PC hry, mobil až poté, co mám 
hotové úkoly – zvýšení motivace  

4. Pravidelný režim – tj. jasná pravidla a rutina – nastavujeme jednoduchá a konkrétní pravidla, která 
dodržujeme, dopředu všichni víme, kdy se budeme učit, kdy hrát aj., je možné používat seznam úkolů, 
podle kterého si dítě kontroluje plněné povinnosti – (př. večer: připravit si oblečení na druhý den, připravit 
aktovku a vše potřebné do školy…)  

5. Jednoduše a konkrétně – dávat krátké a snadné pokyny, i naše seznamy a kalendáře jsou přehledné, 
barevné a jednoduché – lepší orientace v povinnostech dítěte 

6. Čas a přechody – práce s hodinami – upozorňování na přechod k jiné aktivitě – dáváme dítěti čas na to 
smířit se se změnou 

 
 

KOMUNIKACE S DÍTĚTEM 

- Dát najevo lásku a klid – zázemí pro další výchovné postupy  
- Hodnotíme vždy výkon – ne osobnost dítěte, vedeme dítě k 

sebehodnocení: „Co ti hezky šlo? Na čem ještě zapracujeme?“ 
- Stručné a jasné požadavky 

- Mluvíme pomalu a klidně; nepoužíváme nadsázku nebo sarkasmus 
- Chválit i za dílčí úspěchy – dítě tak získává sebejistotu 

- Jdeme dítěti příkladem – i složité situace zvládáme vyrovnaně – 
dáváme tak dítěti vzor, jak zvládnout 

- Dát najevo jasně požadavky – co od dítěte očekáváme – „nezlob“ x 
„dávej pozor“ – dítě neví, co to znamená – chválíme a vymezujeme 
požadované chování: „teď pěkně sedíš a dáváš pozor“ 

- Opakovaně připomínáme pravidla – děti úmyslně i neúmyslně zapomínají 

- Důslednost 
- Používáme jiné komunikační kanály než pouze řeč - nástěnky, kalendáře, diáře, seznamy... 

 
PLÁNOVÁNÍ A SEZNAMY 

Některé děti se špatně orientují v čase, neví, co je za den, neorientují 
se v hodinách aj. 
- Rutina a stereotyp pomáhá dětem v organizaci času i věcí 
- Dobré, když děti vidí i práci s časem dospělého – kalendáře, plány, 

diář…  
- Problémový chod dne – tabulka „co udělám, když přijdu ze školy“ – 

svačina, úkoly… 
 Do rozvrhu zařadit čas na úkoly, rozvíjející aktivity, doučování, 

včelku, kroužky, Plnění povinností – připravit věci na tělocvik 
aj. 

 Zařadit i volný čas- barevná políčka – zde si může hrát, číst…, má čas skutečně na sebe 
 Plán může obsahovat, v kolik hodin se ráno vstává, obědvá, večeří… dítěti dává jeho čas smysl a učí 

se plánovat a organizovat svůj čas 
 Plán je dobře viditelný + pěkný na pohled 
 3 rozvrhy hodin – v aktovce, na místě, kde si dítě balí aktovku, na stole – přehledné + někde pro rodiče 
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PRÁCE S ČASEM 
 

- Poukazování na hodiny, práce s časem – máš ještě 5minut… 
- Upozorňování – př. buzení po 5minutách x ne ihned vstaň z postele 
- Dítě se učí lépe v ranních a odpoledních hodinách, večer je nevhodné se s dítětem učit! 
- Večer klidné aktivity – společné hry, čtení, popř. vůně levandule, teplé mléko, někomu 

subjektivně pomáhá lampička, hudba… - mít dostatek času na uklidnění 
- Pomoc s organizací času – týdenní plán, organizace volného času – přehlednost, 

úleva, schopnost plánování 
- Diář/ úkolníček – dobré je vyrobit si vlastní, pracovat s tabulkami a seznamy 

o mít připravený předtištěný a dítě jen vpisuje poznámky 
o údaj, jak dlouho bude úkol trvat – může pomoct učitel, rodič – když dítě vyndá tašku a vidíme 

délku úkolu, dítě se na to lépe připraví, pomáhá to také s uchopením času 

- Sestavit s dětmi dlouhodobější plány (nezvládnou to samy)  
o rozdělit do dílčích kroků na každý den 
o kontrolovat plnění 

- Pevný řád – musí se na něm všichni dopředu dohodnout – i s dětmi! A poté dodržovat – př. pravidelný 
čas snídaně – od do, balit aktovku večer před, oblečení chystat večer před.. 

- Nepřipouštět oddalování: „později bude jen méně času, ne více“ 
- V případě využívání odměn se jako účinné ukazují být odměny a odebrání odměn – vede 

k důslednosti a dlouhodobějším výsledkům než při práci s tresty 

 
 
KONTROLA 

- Důsledná kontrola: „připravil sis tašku?“ – projet společně seznam pomůcek toho, co má dítě mít 
- Slouží k automatizaci chování – nejprve děláme s dítětem každý den, časem několikrát za týden a 

postupně stále méně často, občas je třeba zase začít, dítěti připomenout co a jak, upravit… 

- Kontrola – ideálně okamžitá zpětná vazba, ocenit to ocenitelné – to si dítě zapamatuje – stručná a jasná, 
negativa – není jako odsuzování, ale vést dítě k vyvození důsledků jeho chování a možností nápravy (př.: 
„Zbytečně jsme se dohadovali, zda budeme dělat 1. matematiku nebo ČJ, tím jsme strávili mnoho času a 
nestihli jsme už pohádku. Dohodneme se tedy teď, čím začneme příště jako první?“) 

- Kompromis – dát dítěti zvolit z jednou pro nás přijatelných alternativ 

 
 
PRAVIDELNÁ DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – UČENÍ 

Mnoho dětí se potřebuje pravidelně doučovat, nechat si dovysvětlit látku, učí se dopředu... - děti tím 
získávají velmi užitečný návyk do budoucna! 
 

PRAVIDELNÁ DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – JAK? 
- Zvolíme si pouze 1 cíl  - soustředíme se najednou na jeden úkol (přetěžování vede k neúspěchu); malý, 

přiměřený a konkrétní - „naučíme se malou násobilku - násobení 2x) 
- Nedávat velké množství, rozdělit do menších splnitelných úkolů; dítě se lépe učí, pokud se cítí být aspoň 

někdy úspěšné (zařazujeme zvládnutelné úkoly) 
- Pravidelnost - vypracování časového rozpisu spolu s dítětem, kdy se učíme (př. PO 15-15:30, a ST 14-

14:30 nebo každý den po večeři trénujeme anglická slovíčka)  
- Důslednost a ověřování - děti s problémy s pozorností je třeba nejen neustále kontrolovat, zda mají 

všechny úkoly, sešity…ale také nezapomenout chválit - ocenit, že na svou povinnost nezapomnělo 
- Vnímání více smysly najednou – mluvíme, ukazujeme obrázky, dítě si sahá na předměty… 
- Předcházet chybám, nejen děti s ADHD se velmi těžko přeučují, když už se něco nějak naučí. 
- Odměny – nejdřív škola, poté mobil, televize, zábava 
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PRAVIDELNÁ DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – KDE? 
 
DOMÁCÍ PRACOVNÍ MÍSTO  
 

- Příjemné pracovní místo -  ideálně proti prázdné zdi, 
nerušivé podněty, čistá pracovní plocha - prázdný 
stůl,  
ne hračky, zvířata, nic rozptylujícího 

- Světlé místo – přirozené světlo, ale ne přímý výhled 
z okna- ruší 

- Klid - Nikdy není puštěná TV, ani bez zvuku 
- Výška stolu + židle přizpůsobena výšce dítěte, ideálně 

normální židle/rostoucí židle nenutí k otáčení aj. 

- 1. léta školní docházky – ideální, když vedle dítěte 
dospělý – vzor soustředěné práce, zpočátku neustálá 
pomoc, později, pokud dítě požádá o pomoc 

- Pokud dítě požádá o radu, ideálně vedeme k tomu, ať 
si na to přijde samo: „co myslíš ty?“, „zamysli se, jestli 
ti to něco nepřipomíná, něco takového už znáš“ 

- Dobře viditelné hodiny – organizace času 
- Po dokončení DÚ – uklidit pracovní místo, sbalit 

aktovku 
- Pevný časový plán – př. půl hodina, hodina – rozmezí, kdy se dělají úkoly, poté má dítě volno, nebo př. 

10 min, 5 min přestávka, 10min. – u mladších – krátké předem stanovené přestávky (nepozorné dítě si ji 
jinak stejně samo udělá) – toaleta, pití, proběhnutí/fotbálek, nekouká mezitím na TV aj. 
 
 

 
 
CO STIMULUJE DĚTSKOU POZORNOST? 

Dítě zůstává klidné a pozorné při stimulaci odlišných smyslů při 
učení 
- Přežvykování – vhodné jsou zejm. pálivé, mátové 

žvýkačky/bonbony 

- Voňavé pytlíčky s levandulí nebo mátou, ke které si může dítě 
přivonět 

- Pytlík s pískem apod. nebo jemný povrch – samet aj., se 
kterým si pohrává nepíšící ruka 

- Přestávky - protáhnutí se, pár kliků, dojít ke koši 
- Střídání činností – vidíme, že pozornost dítěte již upadá – vyměníme činnost 

- Prázdný stůl, pokud přece jen dítě „prostě potřebuje zaměstnat něčím ruce“ – volíme nerušivé podněty: 
antistresový míček, náramek na ruce… - zejm. do vyučování ve třídě – dítě se tak může lépe soustředit na 
výklad – nezakazovat „neposedné prsty“ – ale zaměstnat je 

- Cvičení - nastartování organismu – jóga – „pozdrav slunci“ 
- Některým dětem pomáhá k soustředění naprosté ticho – klidná místnost x jindy pozitivní vliv hudba  

Mozart – Malá noční hudba 
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POHYB A SPORT, VYHOVUJÍCÍ POTŘEBÁM DĚTÍ S PROBLÉMY S POZORNOSTÍ 
 

- Zvolit sport, který dítě baví 
- Psychomotorická cvičení – nabízejí specializovaná pracoviště – dítě 

se učí plánovat pohyby, ovládat je, učí se ladit své prožívání 
s pohyby 

- Velmi vhodné: Skákání na trampolíně, judo, karate, badminton, 
tancování, horolezectví, žonglování, jízda na kánoi - dítě se učí 
psychomotorickým prvkům a ovládat své tělo  

 
 
 
HRY, ROZVÍJEJÍCÍ POZORNOST 

- Karetní hry na paměť  
- Pexeso a jeho variace 

- Hry cílené přímo na pozornost jako Double nebo UNO – hledáme karty se 
stejným znakem… 

- Společná hra aspoň 10 min denně – učíme dítě zvládat porážku, zakusí 
možnost vyhrát, a učí se hry, které může hrát s kamarády… hlavní je zábava 

 
 
 
 
SPOLEČNÉ ČTENÍ 

-  Paměť: o čem to bylo?  
-  Rozvoj sociálních dovedností – proč myslíš, že byl smutný? Co mu 

pomohlo? Co si asi ta panenka myslí?... 

- Trénování paměti: např. Co se tady změnilo (místnost nebo ukázání 
předmětů + jejich zakrytí – co tam bylo? Přijela tetička z Ameriky, 
přivezla nám 4 fíky a…. + slovní kopaná 

 
 
 
 
 
PŘÍNOS TRÉNOVÁNÍ POZORNOSTI 
 

- Pozornost se významně podílí na schopnosti učit se a je předpokladem pro 
učení s porozuměním 

- Cvičení, věnovaná tréninku pozornosti bývají často pro děti zábavná, jde o něco 
jiného, než na co jsou zvyklé, takové zážitky jsou pro ně zklidňující a objevné 

- Pokud má dítě tendenci cvičení odbýt nebo již nevnímá, přerušíme jej  

- Přínos = dítě opakovaně zažívá, že je schopno klidně a soustředěně pracovat – 
chválíme dítě za to, že dokáže soustředěně pracovat 
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DOPORUČENÁ LITERATURA, PRACOVNÍ LISTY, WEB 
 
DOPORUČENÁ LITERATURA: 
CARTER Cheryl R. Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole - Praktický rádce pro rodiče i učitele. 
Praha: Portál, 2014. ISBN: 978-80-262-0621-7 

LAVER-BRADBURY, C., THOMPSON, M.,  A. WEEKS a kol. Šest kroků ke zvládnutí ADHD, Manuál pro rodiče i 
učitele. Praha Portál, 2016. ISBN: 978-80-2621-035-1 

WOLFDIETER Jenett. ADHD, Porucha pozornosti s hyperaktivitou. 100 tipů pro rodiče a učitele. Praha: Edika, 
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PRACOVNÍ LISTY: 
MICHALOVÁ. Z. Pozornost – cvičení na posilování koncentrace pozornosti. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2013. 
ISBN: 978-80-7311-137-3 

http://www.eshop-rychle.cz/dyscentrum/eshop/13-1-POZORNOST/0/5/403-Pozornost-cviceni-na-
posilovani-koncentrace-pozornosti 

REZKOVÁ V., ZELINKOVÁ O.  a V.  TUMPACHOVÁ. Koncentrace pozornosti - nácvik a zlepšení koncentrace 

dětí od 8 let do 2. stupně. Praha: PPPP, 2013. 

http://www.eshop-rychle.cz/dyscentrum/eshop/13-1-POZORNOST/0/5/154-Koncentrace-pozornosti 

 

 

WEB: 
http://www.dyscentrum.org/ 

http://www.eshop-rychle.cz/dyscentrum/eshop/13-1-POZORNOST 

 

https://mk.blansko.cz/search/by-authority/128779
https://mk.blansko.cz/search/by-authority/132780
http://www.eshop-rychle.cz/dyscentrum/eshop/13-1-POZORNOST/0/5/403-Pozornost-cviceni-na-posilovani-koncentrace-pozornosti
http://www.eshop-rychle.cz/dyscentrum/eshop/13-1-POZORNOST/0/5/403-Pozornost-cviceni-na-posilovani-koncentrace-pozornosti
http://www.eshop-rychle.cz/dyscentrum/eshop/13-1-POZORNOST/0/5/154-Koncentrace-pozornosti
http://www.dyscentrum.org/
http://www.eshop-rychle.cz/dyscentrum/eshop/13-1-POZORNOST

