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Čo robiť a ako zvládnuť obdobie neistoty ? 
 

Milí rodičia a žiaci. Dovoľujeme si vám poskytnúť pár informácií, ktoré verím, že vám pomôžu ľahšie 

prijať fakt súčasnej situácie.  V dokumente sa k vám prihovára školský špeciálny tím (školská 

psychologička, školské špeciálne pedagogičky). Snažili sme sa pre vás  pripraviť užitočné informácie, či 

postrehy pre rodičov detí so ŠVVP. Veríme, že naše slová vás upokoja a dajú vám pocit, že sme tu pre 

vás a vaše deti. 

 

1. Dajte si odstup a prestávky od informácií týkajúcich sa šírenia vírusu. 

Vyhýbajte sa prehnanému sledovaniu správ v médiách. Nezisťujte každú chvíľu, čo je nové, koľko ľudí 

pribudlo s pozitívnymi výsledkami a kde, čo všetko hrozí. Dodržiavajte základné pravidlá nariadené 

autoritami, priebežne sa informujte, no neťukajte do mobilov či počítačov každú chvíľu. 

(Mimochodom pravidelne si čistite práve displeje na mobiloch, tabletoch, lebo na hladkých 

povrchoch vírusy vydržia dlho). Prípadne sa zamerajte na tie dobré správy – mnoho štátov je blízko 

k vakcíne na koronavírus, mnoho pacientov už vyzdravelo, väčšina z nich sa lieči doma bez väčších 

komplikácií, 103 ročná prababka v Číne sa úplne vyliečila, v mnohých štátoch už nepribúda počet 

nakazených... treba sa obklopiť aj dobrými správami. 

 

2. Starajte sa o seba - svoje zdravie, telo a dušu. 

Pohyb - Aktuálna izolácia nám možno narúša naše zaužívané zvyky o pohybe, či starostlivosti o seba, 

ale je to riešiteľné. Každý z nás vie, aké má možnosti, no regulovaný pohyb s dodržaním opatrení na 

čerstvom vzduchu, alebo aj domáca fyzická aktivita nám určite prospeje. Cieľom pohybu je 

vyplavenie z tela a spracovanie stresových hormónov, ako adrenalín a kortizol, no tiež  napomáha 

tomu, aby sme sa neopúšťali, neprepadávali depresii a úzkosti. 

Strava - Jedzte zdravo a vyvážene. 

Spánok – Nevysedávajte večer pred televíziou alebo počítačom. Hoci nemusíte ísť ráno do školy či do 

práce, pravidelný spánok, a hlavne jeho dostatok, je veľmi dôležitý.  

 

3. Upokojte sa, nestrácajte nádej a optimizmus 

Pri pocitoch úzkosti a napätia sa párkrát nadýchnite a vydýchnite. Je dôležité myslieť pozitívne a veriť, 

že všetko dobre dopadne.  

 

4. Buďte v kontakte s rodinou, priateľmi. 

Udržiavanie sociálneho kontaktu bez priameho osobného kontaktu už v dnešnej technologickej dobe 

nie je žiadny problém (nezabúdajte pri tom ani na svojich starých rodičov). Avšak treba si dať pozor, 

aby sme to so sociálnymi sieťami či inou techno-komunikáciou nepreháňali a neunikal nám kontakt 

s ľuďmi, ktorých máme priamo doma. Skúste si užiť čas so svojimi najbližšími. 

 

5. Prijmite realitu a nebojujte s ňou  

Akceptujte aktuálny stav a snažte sa čo najviac vnímať prítomnosť. Sústreďte sa na radosti, starosti aj 

krásy v prítomnosti. Snažte sa nerozmýšľať v rovine strachu z budúcnosti. Čo najviac sa vyhnite 
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myšlienkam – čo by bolo keby.., čo keď... Sústreďte sa na prítomnosť a to, čo je tu a teraz. Dodržujte 

odporúčania odborníkov, aby ste boli vy i vaši najbližší v bezpečí. 

 

Ako zvládnuť homeschooling 
 

1.Dodržiavajte inštrukcie, ktoré Vám škola posiela. 

Je dôležité dodržiavať inštrukcie triednych učiteľov resp. učiteľov, ktorí úlohy za jednotlivé predmety 

posielajú. Učitelia vedia čo sa už prebralo, čo ich ešte len čaká a kam sa chcú vo vzdelávaní 

dostať.  Sledujte neustále Edupage a buďte v kontakte s triednym učiteľom vášho dieťaťa, ktorý 

s nasadením síl pracuje na poskytovaní všetkých informácií potrebných pre vzdelávanie svojich žiakov 

v podmienkach domáceho vzdelávania. Aktívne pracujeme na spustení novej vzdelávacej platformy 

z dôvodu častého „padania“ Edupage. 

Samozrejme prosíme aj o ohľaduplnosť a ústretovosť, nakoľko vzniknutá situácia je neštandardná, ale 

všetci sa snažia čo najlepšie a najefektívnejšie poskytnúť materiály a viesť vyučovaciu hodinu 

najefektívnejšie ako sa len dá. Avšak, s dávkou trpezlivosti a ľudskosti ju spolu ľahšie zvládneme. 

 

2. Majte ustálený denný režim a pravidlá. 

Ustálený režim je taktiež dôležitý. Deti všeobecne potrebujú vedieť, čo môžu očakávať a kedy. 

Menším deťom to poskytuje pocit väčšej emočnej istoty, starším deťom pomáha eliminovať 

vyjednávanie o tom, koľko a kedy sa budeme učiť. Nie je nutné ísť presne podľa hodiniek. Stačí, ak je 

zrozumiteľný rytmus v dopoludňajšej a popoludňajšej časti dňa. Dohoda môže napríklad vyzerať tak, 

že po tom, ako sa ráno najeme a oblečieme, budeme sa učiť. Treba brať do úvahy pomer učenia 

a prestávok medzi povinnosťami. Celkovo čas venovaný učeniu sa v ranných hodinách je oveľa 

efektívnejší ako v poobedňajších hodinách, kedy sami viete, že deti sú unaviteľnejšie a potrebujú mať 

priestor na svoje voľnočasové aktivity. Dĺžka učenia sa nie je stanovená na 45 minút ako býva zvykom 

v škole. Pokúste sa čas strávený učením nastaviť tak, aby dieťa bolo najedené, oddýchnuté 

s uspokojenými základnými potrebami a pri vynaložení primeraného úsilia budú výsledky adekvátne. 

Môžete si nastaviť čas učenia na 30 minút, alebo aj dlhší na 60 minút. Medzi učením môžete využiť 

krátke prestávky vo forme „zacvičenia si“ či hygieny alebo malého občerstvenia sa :). 

Môžete nahliadnuť aj do IVVP vašich detí a riadiť sa usmerneniami pre prácu s vaším dieťaťom. Každá 

diagnóza si vyžaduje iný prístup, vy ako rodičia poznáte vaše dieťa najlepšie, avšak v prípade potreby, 

pokiaľ potrebujete doladiť určité detaily, či narazíte na úskalia počas vypracovávania si domácich 

úloh, školskí špeciálni pedagógovia ZŠ Jána Kupeckého sú vám k dispozícií na týchto mailovych 

adresách: jana.ivankovicova@gmail.com alebo zuzana.martinovska@gmail.com. Upokojiť vás môže 

fakt, že máte vytvorené podmienky na to, aby bol dôraz kladený na kvalitu získaných, či upevnených 

vedomostí a kvantita je druhoradá. Samozrejme, že na všetky integrované deti sa snažia pedagógovia 

brať ohľad so zreteľom na ich potenciál.  

Po učení nasleduje pre dieťa voľná hra alebo možnosť sledovať televíziu a podobne. Niekomu 

vyhovuje učiť sa v celku a inému zase rozdeliť si to na viac častí. Dohoda sa dá deliť aj podľa 

schopnosti dieťaťa samostatne pracovať. Napríklad úlohy z predmetov, ktoré dieťa zvládne, si píše 

samo a vy ako rodič len skontrolujete. Iné predmety sa zase učte spolu. 
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3. Buďte kreatívni a trpezliví. 

Je dobré, ak majú deti aspoň trochu zachovaný režim. Učenie však nemusí byť len z kníh. Pozerajte 

filmy, videá... napríklad si v rámci geografie môžu vaše deti pozrieť film o Afrike a potom sa môžete 

s nimi rozprávať o tom, čo ich zaujalo či prekvapilo. Deti by nemali stagnovať, pretože to nie sú 

prázdniny, ale prerušené vyučovanie v škole. Skúste byť kreatívni a pre deti na I. stupni spoločne 

vytvorte VÁŠ rozvrh, ktorý sa budete snažiť dodržiavať. Dieťa si môže aj samo určiť, ktoré dni a kedy 

sa bude pripravovať na jednotlivé predmety. Pocit, že si môže aj samo vybrať a rozhodovať o svojej 

príprave ho môže viac motivovať k výkonom. Samozrejme, ako sme spomínali vyššie, jednu oblasť 

môžete aplikovať do viacerých oblastí. O vyššie spomínanej Afrike si môžete prečítať článok na 

internete a napísať si krátky diktát z prečítaného textu, či pri opakovaní anglického jazyka nájsť 

nenáročný text o ľuďoch v Afrike, zvieratách, alebo zvykoch. Vo fantázií sa v tomto prípade medze 

nekladú. Vy s vašimi deťmi ste tvorcovia ako sa čo najzaujímavejšie učiť. Ak nechodíte do práce máte 

možnosť tráviť čo najviac času s vašim dieťaťom, prípadne dobehnúť zameškané alebo posilniť slabšie 

miesta. Taktiež môžete s vašimi prvostupniarmi využiť rôzne zaujímavé online pracovné listy voľne 

dostupné na internete, pre dyslektikov maľované čítanie. Veľa pracujte rukami, napr. pri varení, 

pečení, modelovaní, kreatívnych výtvarných činnostiach. Veľmi tým pomôžete jemnej motorike 

a posilňujete tým celkovo grafomotoriku dieťaťa.  

 

Nie je však vždy nutné “nutne“ niečo robiť. Niekedy stačí robiť niečo absolútne neproduktívne 

a nekreatívne, ako napríklad lenivieť na gauči. Je to v poriadku. Pokiaľ ste sa snažili, tak ste urobili 

maximum a zaslúžite si tráviť čas ako chcete vy. 

 

Držte sa. Spolu to zvládneme. 

Váš špeciálny podporný tím  

Ivankovičová, Tizslaviczová, Martinovská 

 


