
Dieťa s ADHD, „homeoffice“, domáce vyučovanie, ...všetko v jeden čas? 

 

     Všetci všade píšu rôzne rady ako doma pracovať, ako sa doma učiť, ako si nastaviť režim 

a iné. Ale čo deti so špecifickými potrebami, čo s prácou na doma, čo s domácimi 

povinnosťami, ako to všetko skĺbiť v jednom čase?  

Veľa známych mi volá, pýta radu. Priznám sa, ja deti nemám, žijem v domácnosti momentálne 

s dvoma dôchodcami. Mamina chodí do práce, doma je už okolo 13tej, ocino dôchodca je doma, 

variť nevie a tak stravovanie je na mne. Neviem si predstaviť, že by sa u nás malo niekde učiť 

ešte v pokoji a kľude dieťa/žiak. Každý z nás bol naučení na iný denný režim, teraz sa učíme 

všetci spoločne fungovať. Prispôsobili sme sa vzájomným potrebám, navzájom sa 

rešpektujeme. Snažíme sa. Mnoho z vás mi píše, že vyučovaciu činnosť zabezpečujú starí 

rodičia, tak sa pýtam: „aká karanténa, aká ochrana tých najslabších?“. 

Každý od nás vyžaduje maximu. Zamestnávateľ od svojho zamestnanca, učiteľ od žiaka, rodič 

od dieťaťa. Ale ako to opäť všetko splniť naraz, počas ranných hodín, kedy „ja“ musím byť 

k dispozícii zamestnávateľovi, zároveň sa mám učiť online s dieťaťom a učiteľom a ešte si 

splniť rodičovské povinnosti? Preto ma napadlo vytvoriť pre Vás akýsi praktický plán. Žiadne 

teoretické rady (možno trošku), ale praktický rozvrh hodín na doma – skĺbenie dvoch činností 

na raz, učenie a prácu.  

Budem sa snažiť pohybovať sa v reálnych časoch. Zároveň počítam s tým, že dieťa chápe danú 

situáciu a bola mu patrične vysvetlená. Prečo nemôže ísť do školy, prečo musí byť doma, učiť 

sa z domu, prečo je s ním doma aj mamina, ocino, babka, dedko.  

Veľkou radou je pokračovať v režime ranného vstávania, zladiť sa s rozvrhom dieťaťa, 

skĺbiť spoločné prestávky, dôverovať mu, učiť ho samostatnosti (hlavne deti na 2. stupni, 

lebo ak sa učíte s dieťaťom spoločne – stojí vaša práca) a dodala by som aj dodržiavanie 

poobedňajšieho režimu (robenie domácich úloh, krúžky nahradiť podobnou možnou 

činnosťou). Eliminovať rušivé momenty v miestnosti, na pracovnom stole.  

Vyveste si daný plán niekde na najviac viditeľné miesto, odškrtávajte si splnené úlohy, 

značte úlohy, ktoré si nechávate na neskôr, pochváľte a odmeňte sa. Urobte si hodnotiacu 

tabuľku (viď prílohy).  

Hlavne nebuďte veľkými kritikmi, čo deti nemajú robiť, skôr sa snažte hovoriť 

v pozitívach, napr. namiesto „nekrič“ – „hovor potichu“. 

Ak ste doma obidvaja rodičia, striedajte sa pri práci a učení sa s dieťaťom. Nenechávajte 

všetko na matky! Pre každého je táto situácia náročná, tak si navzájom pomáhajme. Ja 



osobne si totiž neviem predstaviť jej momentálnu rolu – matka, kuchárka, upratovačka, 

učiteľka, ... + jej pracovná pozícia, napr. realitná maklérka, analytička alebo nebodaj 

učiteľka či lekárka. Potom už len, skláňam klobúk pred každou z VÁS. 

 

Daný rozvrh je prispôsobený môjmu pracovnému času, takže, ak sa Vám to páči môžete ho 

použiť alebo upraviť podľa seba. V časovom harmonograme, môžu byť minimálne rozdiely v 

čase prestávok. Berte daný vzor len orientačne, pre vašu inšpiráciu.  

Ak máte nejaké návrhy, zlepšenia alebo pripomienky, prosím ma kontaktovať na náš mail: 

cpppapsala@gmail.com, predmet – Zembová, aby som vedela, že je to pre mňa. ☺ 

 

Poznámka autorky: Hlavným cieľom je, aby ste si vy – rodičia našli čas na prácu z domu, splnili 

si svoje pracovné povinnosti, aby si dieťa/žiak splnil svoje školské povinnosti a aby sme 

nemuseli okolo toho zamestnávať ešte ďalších ľudí (susedov, starých rodičov). Treba si 

uvedomiť, že dieťa/žiak počas vyučovania je bez vašej pomoci, bez vašej prítomnosti. 

Nechajme prácu učiteľov – učiteľom (či už cez online, messenger, ...), teraz sa budem opakovať 

a učme deti samostatnosti a zodpovednosti. 

Tiež nezabúdajme aj na seba, buďte rodičia trošku sebeckí a doprajte si čas aj pre seba. 
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7:00 – 8:00 

1. 
8:00 – 8:45 

2. 
8:55 – 9:40 

prestávka 

20 minút 
3. 

10:00 – 

10:45 

4. 
10:55 – 

11:40 

5. 
11:50 – 

12:35 

6. 
12:45 – 

13:30 

prestávka 

30 minút 
7. 

14:00 – 

14:45 

Pondelok 

 

Možnosti: 

. namiesto 

cesty do práce 

si môžete 

spoločne 

zacvičiť (10 – 

15 minút) 

. spoločné 

raňajky, 

určite si dni 

kto ich 

pripraví 

. pripravte si 

miesto, 

pomôcky na 

učenie, prácu 

. popr. ak 

vstávate skôr, 

môžete tento 

čas využiť na 

prácu  

ANJ 
Samostatná 

práca 

SJL 
Práca s 

pomocou 

Možnosti: 

. zmeňte 

prostredie 

(miestnosť) 

. vyvetrajte 

miestnosť  

. dajte si 

spoločnú 

prestávku na 

jedenie, 

psychohygienu

porozprávajte 

sa 

. nezačínajte 

s dlhšími 

domácimi 

prácami,  

 

MAT 
Práca s 

pomocou 

THD 
môžete využiť 

ako 

poobedňajšiu 

činnosť 

NBV 
Samostatná 

práca 

 

Možnosti: 

. ak skončíte 

vyučovanie skôr, 

doprajte si teplý 

obed, ale ho 

nestíhate uvariť, 

dajte si len niečo 

malé a potom 

neskôr (na 

večeru) niečo 

teplé. Varenie 

zaberá veľa času. 

Odporúčam 

navariť večer, 

potom prihriať. 

. skúste obedovať 

počas obedovej 

prestávky dieťaťa 

. využite pomoc 

a prítomnosť 

dieťaťa v kuchyni, 

kde sa dá krásne 

precvičovať čítanie 

(receptov), 

matematika 

(váženie) a iné. 

Možnosti: 

. doprajte 

oddych 

dieťaťu (vy 

môžete 

pracovať) 

alebo sa 

pridajte ☺ 

. choďte do 

prírody, 

von na 

prechádzku, 

vyvetrajte 

si hlavu ☺ 

 

Utorok 

 ANJ 
Samostatná 

práca 

SJL 
Práca s 

pomocou 

MAT 
Práca s 

pomocou 

HUV 
môžete využiť 

ako 

poobedňajšiu 
činnosť 

GEG 
Samostatná 

práca 

 

Streda 

 SJL 
Práca s 

pomocou 

INF 
Vynechať?  

ANJ 
Práca s 

pomocou 

MAT 
Práca s 

pomocou 

BIO 
Samostatná 

práca 

TSV 
môžete využiť 

ako 

poobedňajšiu 
činnosť 

Štvrtok 

 
DEJ 

Samostatná 

práca 

SJL 
Práca s 

pomocou 

MAT 
Práca s 

pomocou 

ANJ 
Samostatná 

práca 

GEG 
Samostatná 

práca 

 

Piatok 

 

TSV 
môžete využiť 

ako 

poobedňajšiu 

činnosť 

BIO 
Samostatná 

práca 

SJL 
Práca s 

pomocou 

MAT 
Práca s 

pomocou 

VYV 
môžete využiť ako poobedňajšiu 

činnosť 

 

Ak si dieťa/žiak nevie dať rady, alebo niečomu nechápe, skúste mu povedať, že mu to vysvetlíte potom, teraz máte prácu, nech sa pokúsi na to prísť sám. Je šikovná/ý, určite 

to zvládne alebo nech sa opýta spolužiaka, nech reaguje tak, akoby bol v škole, kde vy nie ste prítomná/ý. Ďalej si kontrolujte čas.  

Pri všetkých predmetoch doporučujem samostatnú prácu, pomoc dieťa/žiak môže využiť na hodinách SJL a MAT, ale to skôr nechám na vašom zvážení. Aj dieťa so 

špecifickými potrebami by to malo zvládnuť samé (ak nie, učte ho samostatnosti, neznáme veci si poznačiť a neskôr sa k nim vrátiť). Berte to ako výzvu, súťaž, oceňte snahu.  

Ak dieťa/žiak počas doobedňajších hodín využíva mobil, počítač alebo iné technológie, pokúste sa to v poobedňajších hodinách zredukovať na minimum. Je to pre dieťa 

záťaž hlavne na oči. Skúste poobede rôzne spoločenské, stolové, popr. didaktické hry.  

 

 



VZOR: 

 

 

 
samostatnosť 

spolupráca s 

dieťaťom 
správanie pohyb  

pomoc 

v domácnosti 
(upratovanie, varenie, 

...) 

spolupráca 

s rodičom 
(hodnotí dieťa) 

Pondelok 

 

☺ ☺ ☺ ☺  upratal si izbu ☺ 

Utorok 

 

Dnes potreboval celý 

deň pomoc 

ťažká  Žiaden, nešli sme 

von 

nepomáhal Bojovali sme 

Streda 

 

      

Štvrtok 

 

      

Piatok 

 

      

 

Tu si môžete vybrať akékoľvek značky hodnotenia, napr. smailíkov, hviezdičky, srdiečka, nálepky a iné, stupnicu od 1 do 5, nezabudnite na odmenu, popr, trest. Je to na vás 

a dieťati. Fantázii sa medze nekladú. Vypracujete si to spoločne, vymyslite si aké činnosti budete hodnotiť, akým spôsobom. Tu len upozorňujem na dodržiavanie podmienok 

a nájsť si vždy čas (možno po večery) na vyhodnotenie celého dňa.  

 

 

 

 



 


