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Ještě k poruchám adaptace dětí prvních tříd 
základních škol 

Zdeněk Březina 

Poruchy adaptace dětí prvních tříd základních škol jistě mo-
hou být způsobeny organickými* příčinami, i když, bohužel, jen 
v malém počtu případů. Významné jsou poruchy adaptace, vysky-
tující se vmnohem větší míře a nejsou způsobeny organickými pří-
činami a při tom jde skutečně o poruchu adaptace. Děti, které na-
stupují do 1. ročníku jsou sice v drtivé většině případů stejného 
ročníku narození, ale jejich měsíční rozdíly jsou někdy značné 
(děti narozené počátkem ledna, ale také v srpnu). Rozdíl těch ně-
kolika měsíců, na které škola nebere ohled jsou pro děti v tomto 
věku velmi důležité. Zapomíná se na to, že děti „mladší několik 
měsíců" mohou být ještě nevyzrálé, patří svou psychikou do kate-
gorie mladších, potřebují ještě odpolední spánek, snadno se 
unaví, nevydrží se delší dobu koncentrovat na vyučování, vyru-
šují a často se jim — bohužel — přičítá diagnóza dětské mozko-
vé obrny (spíše drobná mozková poškození — minimal cerebral 
palsy). Nejde však o organickou poruchu, těch několik měsíců 
jim prostě schází a navíc k tomu ještě v řadě případů přistupuje 
i ne příliš vhodné rodinné prostředí (příliš mladí rodiče, kteří 
nemají dostatek zkušeností s výchovou dětí, mnohdy sami ještě 
juvenilního jednání). Jde prostě o fakt, že dítě je na svůj věk ne-
vyzrálé, tedy jakási obdoba novorozenců, kterým říkáme „small 
for date", tedy drobné na svůj věk, aniž by bylo nedonošené. 
Podnětné prostředí dává zde dítěti hodně a dovede dítě posunout 
dopředu, ale zcela opomíjená je anamnéza v době těhotenství. 
Dnes je známo, že psychický život dítěte začíná vlastně již v dě-
loze a j e - l i jeho vývoj narušován negativními vlivy, tyto se za-
fixují a mohou se později zobrazit v psychice. Takové dítě je sice 
normální za běžných okolností, ale v době, kdy potřebuje zvlád-

nout stresové situace, a ty na počátku školy jsou u každého dítěte, 
objeví se selhávání a dítě je pak označeno v řadě případů jako 
„problémový žák". A právě problematika těchto tzv. „problémo-
vých žáků" je palčivým problémem, který někdy vyústí v totální 
selhání žáčka. Proto je počátek docházky do školy tak důležitý 
a měl by se odehrát na bázi široké anamnézy nového školáka, 
abychom mu mohli dobře rozumět. Celá řada testů, které se pro-
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vádějí před nástupem do školy, může sice odhalit nedostatky dítě-
te, ale v žádném případě nic neříká o anamnéze a tedy i o vývoji 
v době těhotenství. A konečně, víme z praxe, že některé testy ro-
diče „naučí" dítě doma, aby proběhly v pořádku a dítě se dostalo 
do školy. Na Komenského dnech v r. 1988 zazněly na adresu 
pediatrů kritické poznámky, že osvobozujeme příliš mnoho děti 
od školní docházky v 6 letech. Procento se pohybuje v našich 
zemích různé, v Praze až 15 %, u nás v Ostravě zhruba 12 %, 
ale přesto se domnívám, že pravda je spíše na naší straně. Když 
totiž vezmeme v potaz psychologa nebo navíc i sociologa (kolik 
jich však je v dětském úseku a ve školství?) , zjistíme, že je mno-
hem lepší ponechat dítě „dozrát" doma, než je za každou cenu 
„hnát" do školy, abychom měli malé procento odkladů. U takto 
„dotlačených dětí" se brzy projeví jejich nedostatky a mohou 
dostat punc „problémového žáka" se všemi z toho plynoucími dů-
sledky. Dítě je pak odesláno do psychologicko-pedagogického po-
radny, stává se častým hostem i u pediatra, mohou se u něj 
objevit i zdánlivě organické příznaky jako enureza, koktavost, 
neurotické projevy, zvracení, bolesti hlavy a celá řada dalších, 
které však nemají s organickými příčinami nic společného. 
Z vlastní zkušenosti, kdy máme v dětském úseku v Ostravě čtyři 
psychology a sociologa, se domníváme, že hraniční případy, které 
jsou pediatrovi známé již z předchozích vyšetření, by bylo vhod-
né včas hospitalizovat, pokud se toho objeví potřeba a sledovat, 
především psychologem, ale nejen jím. Vhodné je přijmout i matku 
dítěte, aby se tak dítě zbavilo možného stresu ze změny prostředí 
a lépe se adaptovalo na nové podmínky. Dobrá je u těchto dětí 
užší spolupráce pediatrů s psychologicko-pedagogickými porad-
nami, snad i ve formě písemné smlouvy, kde jsou dána pravidla 
hry pro obě strany. Naše zkušenosti v tomto směru mají již pat-
náctileté trvání a dobře se osvědčují. Také zapojení učitele a jeho 
instruování v rámci doškolovacích akcí, kde přednáší nejen pe-
dagog, ale i pediatr a klinický psycholog, poučí učitele o příči-
nách, které mohou vyvolat nedostatečnou adaptaci na školní 
prostředí, už také proto, aby si nemyslel, že za každým selháním 
adaptace se skrývá organická příčina. Ta sice existuje, ale v ma-
lém procentu a může ji v drtivé většině případů odhalit pediatr 
ještě před nástupem do školy. 

Ponechal jsem ještě stranou celou řadu dalších příčin, které 
se na maladaptaci prvních tříd mohou podílet a mají při tom 
svou roli. Je to např. nevhodný školní nábytek (špatně modelo-
vané lavice, malý výběr velikostí), zanedbatelná není ani role 
učitele, spíše dnes učitelky — vždyť ne všechny jsou natolik 
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zkušené a hlavně odolné proti projevům dětí, kterým bylo dosud 
vše dovoleno a nyní se musejí podřídit režimu školy. Osnovy jsou 
vypracovány v jedné rovině, i když nikdy si všichni žáci a koneč 
ně i lidé dospělého věku — nemohou být rovni. Víme, že řada-
těchto osnov je vypracována na vybraném vzorku žáků, větši-
nou vyšší inteligence, ale přitom se očekávají stejné výkony 
u ostatních žáků z nestejného prostředí a tedy i nestejného inte-
ligenčního kvocientu. Dala by se vyjmenovat ještě řada dalších 
příčin, podílejících se na poruchách adaptace žáků prvních tříd 
základních škol a proto tam, kde se dítě nezapojí ihned „do řady" 
a má poruchy adaptace, není možno vidět jen organickou příčinu. 
Bylo by to zjednodušením celého, nazírání na tento problém, kte-
rý se rozrostl do značných rozměrů a vyžaduje společné řešení 
všech zainteresovaných složek, tedy pedagogů, pediatrů, psycho-
logů či sociologů, ale také lidosprávy a široké veřejnosti, pře-
devším však rodičů těchto dětí. Při zavádění nových školních re-
forem by měli být v mnohem větší míře než dosud zapojeni i pe-
riferní pracovníci, kteří se přímo podílejí na vyučovacím procesu 
a znají tedy problematiku nastupujících žáků z „prvé linie". Tak 
by mohly odpadnout ty nesrovnalosti, které se často objevují 
a spíše uškodí než prospějí malým dětem, nastupujícím do prv-
ních tříd základních škol! 

Vyučovací zásady a jejich užití ve speciálních školách 
v Polsku 

Irena Stawowy-Wojnarowska, lósej Krosny 

Zásady jsou normami Jednáni, které je považováno za závazné. Vznikají 
z obecné přijatých tvrzeni vztahujících se k podstatným faktům a stanovuji 
metody postupu. 

Czeslaw Kuplslewlcz uvádí: „. . . vyučovací zásady slouží realizaci vše-
obecných cílů výuky a Jsou závazné pro práci škol různých typů a stupňů 
v oblastech různých vzdělávacích předmětů".1 

Jak vyplývá z této citace, jsou závazné 1 pro vzděláváni postižených osob 
ve speciálních školách. Otton Llpkowskl uvádí, že: „. . . zásady a metody sta-
novené v obecné pedagogice jsou plně akceptovány a realizovány 1 v peda-
gogice speciální. Všeobecné pokyny jsou však doplněny o speciální úkoly 
podle potřeb speciální činnosti."2 Přizpůsobení zásad obecné pedagogiky 
k „úkolům a potřebám činnosti ve speciální pedagogice"2 má na zřeteli ná-
pravu poruch a odchylek od normy u postižených žáků ve vyučovacím 
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