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První třída - rizikové období pro 
děti i rodiče

Září a s ním spojený začátek školního roku je rizikovým obdo-
bím především pro děti, které nastupují do první třídy, a také pro 
jejich rodiče. „Z vývojového hlediska je to náročné pro celou ro-
dinu – dítě vychází do světa, v dobrém i zlém reprezentuje, je vi-
zitkou rodičů. U nás je úspěšné dítě vnímáno jako prestižní zále-
žitost. Má mít samé jedničky, učit se cizí jazyky, obstát ve všech 
kroužcích, které jsou zrovna v módě. Pak se snadno může stát, že 
na dítě je toho prostě moc. Když neuspěje, kdo za to může? Ro-
dič zpravidla hledá viníka v paní učitelce, dítěti… Málokdy si při-
pustí, že chyba je v něm.  Rodiče by měli zapomenout na vlastní 
ambice a neklást na dítě přehnané nároky,“ upozorňuje zkušená 
dětská psycholožka Programu H Plus PhDr. Jana Procházková.

První třída totiž zásadním způsobem ovlivňuje vztah dítěte k ce-
lému školskému procesu. Jak jej tedy správně připravit? „Důležité 
je dítě před nástupem do školy nestrašit, co všechno bude muset 
zvládnout, ani jej příliš nepřeceňovat větami typu: Neboj, stejně 
budeš ze všech nejlepší…. Zkrátka, aby nenastupovalo do kolekti-
vu s nereálnými představami,“ odpovídá PhDr. Jana Procházková.

Varovnými příznaky, že dítě přes veškerou snahu učitelů i rodičů 
adaptaci na školní prostředí nezvládá, mohou být změny v jeho cho-
vání, noční děsy a vlastně jakékoliv psychosomatické příznaky – bo-
lest hlavy, břicha, zvracení, teploty bez jiné příčiny. V takovém případě 

doktorka Procházková radí 
sledovat, ve kterých dnech 
se podobné problémy vy-
skytují, jak se projevují 
a zapisovat si také vlastní 
reakce. „Jenže tohle je po-
měrně těžké pro lidi, kteří 
nejsou zvyklí pozorovat, 
proto je lepší obrátit se 
včas na dětského psycho-
loga. Dospělí mívají plnou 
hlavu svých starosti, snad-
no pak mohou přehlédnout 
první signály, že se s dítě-
tem něco děje. Neřešené 
obavy se mohou rozvinout 
ve fobie a to už je pak vel-
ký problém,“ dodává re-
nomovaná psycholožka. 

Ordinace klinického psychologa je klientům Programu H plus samo-
zřejmě otevřená po celý rok, nejen v září. Stejně jako v dalších medicín-
ských oborech, i v psychologii existuje účinná prevence, řadě negativ-
ních projevů lze předejít včasnou konzultací s dětským psychologem.

Kompletní informace o pediatrické části Programu H plus zde:
http://www.programhplus.cz/pece-deti

Program H plus na facebooku

Nástup do školy provází zvýšená 
nemocnost

Reakcí dítěte na vstup do většího kolektivu vrstevníků bývá zvýše-
ná nemocnost. „Důvody jsou zřejmé, dítě se z domácího prostředí 
dostává do kolektivu, kde dochází ke kontaktu s velkým množstvím 
virových a bakteriálních infekcí. Spustí se imunitní reakce, nejčas-

těji rýma, kašel, 
několikadenní 
zvýšená tep-
lota.  V prvním 
roce pobytu 
v kolektivu je 
proto nemoc-
nost i u zce-
la zdravých 
dětí častější, 
jde o běžný 
a vlastně přiro-
zený jev, imu-

nitní systém dítěte se posiluje. Zpozornět musíme u dětí, kde obtíže 
přetrvávají dlouhou dobu, eventuálně jde o komplikované záněty 
průdušek nebo plic, záněty středního ucha léčené antibiotiky. V ta-
kovém případě je třeba pediatrické, ORL, popřípadě alergologické 
a imunologické vyšetření,“ vysvětluje MUDr. Marie Rašková, ORL 
lékařka Programu H plus a přidává také tipy na preventivní opatření: 
„Zdravá výživa s dostatkem zeleniny, ovoce, obilnin a luštěnin, dodr-
žování pitného režimu s čistou vodou a neslazenými čaji, otužování, 
pravidelný pohyb, dostatečný odpočinek a spánek. Vhodnou doplň-
kovou léčbou je toaleta nosu – výplachy nosu slanými roztoky, po-
mocí konvičky, nebo s použitím mořské vody zakoupené v lékárně. 
Další možnou prevencí je užití gamaglukanů v preparátu Imunoglu-
kan (vhodné nasadit již v srpnu), užívání probiotik, rybího tuku, mi-
nerálů, především zinku.“ Při prvních příznacích infekcí horních cest 
dýchacích MUDr. Rašková radí začít léčbu dostatečnou hydratací, 
odsmrkáváním sekretu, při ucpaném nosu přidávat nosní kapky, při 
výrazně hnisavé sekreci antibiotika do nosu. Dítě by mělo zůstat 
doma vždy při zvýšené teplotě.

Více k tomuto tématu zde:  
http://www.programhplus.cz/novinky/102-co-radi-nasi-lekari

Rozhovor s Kateřinou 
Brožovou
 

Kateřina Brožová patří ke známým osob-
nostem, které svěřily péči o své dítě týmu lé-
kařů pediatrické části Programu H plus.

Klient i  Programu H Plus na  něm oceňují 

především komplexnost špičkové zdravotní 

péče dostupné na  jednom místě, vysokou 

odbornost lékařů, osobní přístup k pacientům, 

komfor t  a  vstř ícnou komunikaci .  Které 

argumenty byly pro vás osobně rozhodující?

K Programu H plus jsem se dostala pro-
střednictvím pana doktora Žáčka, který se 
o dcerku skvěle staral už na svém předešlém 
působišti.  Všechny jmenované atributy mi 
maximálně vyhovují, skvělé je, že na jednom 
místě pracují všichni potřební odborníci, což 
nám ušetřilo spoustu času. Potěšilo mě, že 
vše tady funguje přesně tak, jak je deklaro-
váno.

Jaké byly vaše předcházející  zkušenost i 

s českou pediatr i í?

Nemůžu si stěžovat, služby zpravidla odpo-
vídaly možnostem konkrétního zdravotnické-
ho zařízení a schopnostem lékaře. 

Aktuální  vydání Journalu 

Programu H plus je věnováno 

především problémům 

souvisej ícím s  nástupem 

dětí  do  první t ř ídy.  Jako 

maminka školačky jste si 

t ímto obdobím také prošla, 

vzpomínáte si  na  úskalí , 

která jej  provázela?

Dcerka byla v té době 
opravdu dost často nemoc-
ná, nevyhnuly se nám čas-
té rýmy, chřipky ani drobná 
alergie... Myslím, že pro 
každé dítě je vstup do vět-

šího kolektivu velká změna a zátěž a včasná 
spolupráce s lékaři je na místě, určitě se ne-
vyplatí podceňovat první příznaky a dítě dál 
posílat do školy. Nemluvě o tom, že nemocné 
nebo nedoléčené dítě pak nakazí další děti 
a ten koloběh infekcí je pak nekonečný. 
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Rozhovor

Rozhovor s dětskou psycholožkou Progra-
mu H plus PhDr. Janou Procházkovou.

Říkáte, že škola by měla být o  radost i ,  ne 

o dr i lu a real izaci  v lastních představ….

Samozřejmě! V roli rodičů bychom neměli 
zapomínat, jaké to bylo, když jsme byli sami 
dětmi. Pro děti je nástup do školy nevratný 
krok, kterému mnohdy nerozumí, nechápou, 
proč si nemohou dál jen hrát, proč musí ráno 
brzy vstávat, dělat věci, které je nebaví, cho-
dit, kam se jim nechce, kde se jim nelíbí, necí-
tí se tam dobře. Nechápou argumenty rodičů 
a chtít, aby je chápaly, je nerozumné.

Takže jak konkrétně můžeme dítět i  pomoci 

zdolat nástrahy prvních školních dnů?

Těšit se spolu s ním. Snažit se o pozitiv-
ní motivaci při chválení i výtkách, ujistit dítě, 
že s případnými školními neúspěchy se svět 
nezboří. Nezapomínat na mazlení, dostatek 
spánku, ve všední dny by prvňák měl být 
v osm hodin večer už v posteli.  Radím zapo-
menout na tradiční otázku: Tak co bylo dnes 
ve škole? Raději se ptát: Měl ses hezky? 
Co nového ses dnes dozvěděl? První vstup 
do školy je opravdu nesmírně důležitý, odví-
jí se od něj celý další přístup ke vzdělávání. 
Když má dítě z něčeho ve škole radost, i když 
to jsou třeba jen přestávky, kamarádi nebo 
paní učitelka – je vyhráno! Zásadní je forma, 
jakou je dítěti vzdělání nabízeno, za optimál-

ní považuji hru, ta je v tomto věku stále ješ-
tě velmi podstatná, pro dítě nejpřirozenější. 
Na to by rodiče měli myslet při výběru školy, 
ne na množství kroužků, které nabízí. A také 
na to, jací jsou ve škole učitelé. Právě pan 
učitel, paní učitelka jsou pro dítě nejvyšší au-
toritou, jsou-li kvalitní, dokáží děti motivovat, 
pomoci začlenit se do kolektivu, upevňovat 
vztahy mezi dětmi, což je především v první 
třídě důležité.

Jaké je podle vašich zkušeností  opt imální 

množství  mimoškolních akt iv i t?

Znovu opakuji, první třída je veliká zátěž, 
veliký výkon už sám o sobě. Prvňák by měl 
mít maximálně dva kroužky podle vlastního 
výběru. Děti v tomto věku si nejlépe odpoči-
nou při pohybu, sedět v lavici je pro ně těž-
ká práce. Dobré je podporovat všestrannost, 
kombinovat sport třeba s výtvarkou nebo hu-
debkou. Nejsem příznivcem moření cizími ja-
zyky, samozřejmě nejde-li o bilingvní rodinu. 
Podle mých zkušeností se děti do 3. třídy, od-

kdy je angličtina už povinná, leckdy nenaučí 
nic jiného než slovíčka, pokud není cizí jazyk 
pravidelně užíván, je to k ničemu. Dítě, kte-
ré je přetížené aktivitami, kroužky, i když jej 
baví, může vypadat šťastně, ale ve výsledku 
je často unavené, chybí mu možnost si občas 
prostě jen tak zalenošit.

Poradíte,  jak vyst ihnout ten správný čas 

na domácí úkoly?

Zásada, která se dříve razila, že dítě má 
přijít domů, udělat si úkoly, pak si jít ven hrát, 
už neplatí, protože většina dětí chodí do dru-
žiny, kroužků. Po návratu domů si mohou 
chvíli pohrát, ale ne u počítače! Pak by si ro-
diče měli vyhradit 15-20 minut a v klidu, bez 
puštěné televize, udělat s dítětem úkoly – ne 
poslat jej, ať si udělá úkoly. Učit se s prvňá-
kem denně 2-3 hodiny není v pořádku. Děti 
jsou pak unavené, přetažené a rodiče taky. 
Dítě vycítí nervozitu rodiče a ještě víc úkoly 
kazí. Když se nedaří, je lepší udělat krátkou 
pauzu, třeba poslat dítě se napít. Uvolní se 
motoricky, přeladí koncentraci, uklidní se… 
a může se znovu pustit do písmenek. Navíc 
je třeba si připomínat, že dítě chodí do školy, 
aby se učilo, takže úkol nemusí být napsán 
vždy vzorově, je zbytečné přepisovat za kaž-
dou cenu úkoly k dokonalosti. Je dobré, když 
úkoly s dítětem dělá stabilně jedna osoba, 
ten klidnější z rodičů. Podstatné je nabídnout 
pomoc, ale nikdy nedělat věci za něj. Dítě má 
být veselé, zvídavé, pohyblivé, spokojené, 
pokud je naopak apatické, unavené, signali-
zuje to problém.  

Rozhovor

Rozhovor s klinickou logopedkou Progra-
mu H plus PaedDr. Danou Kutálkovou

Do  jaké míry může nástup dítěte do  první 

t ř ídy kompl ikovat špatná výslovnost?

Nápadně špatná řeč může přinášet kompli-
kace ve vztazích v nové třídě. Dítě se často 
stydí mluvit, a proto nedokáže prodat to, co 
zná. Špatná výslovnost může komplikovat 
vztahy v kolektivu, být zdrojem posměchu, 
mindráků, stresu i chyb v psaní, protože dítě 
píše tak, jak si diktuje – místo ryba - lyba, mís-
to sešit - sesit. Špatná výslovnost může být 
i jedním z jevů, které provázejí vývojovou 
poruchu – dysfázii. Zejména mírnější formy 

může laik snadno zaměnit za problém s vý-
slovností, takové dítě dělá někdy i chyby 
v gramatice, jindy komolí slova při čtení a je 
označováno za dyslektika. Řešením je sa-
mozřejmě přesná diferenciální diagnostika 
a zejména nalezení příčiny. Cílené postupy 
podobající se hrám často mohou hodně a po-
měrně rychle pomoci.

V  jakém věku vlastně začíná cesta 

ke správnému vývoj i  řeči? A dá se ř íc i ,  kdy je 

tento proces uzavřen?

Kvalitní řeč se zakládá už před narozením. 
Nejdůležitější je pak období do tří let věku, 
kdy lze pomocí rozvoje určitých schopnos-
tí stimulovat její přirozený rozvoj a předejít 
nebo zachytit v zárodku některé nepříjemné 
problémy (např. koktavost).  V dalším obdo-
bí se začíná pečovat o kvalitní výslovnost, 
ale i o slovní zásobu a vyjadřovací schop-
nosti.  Poslední rok před nástupem do školy 
je v Programu H plus k dispozici i program 
předškolní přípravy.  Vývoj řeči končí kolem 
sedmého roku. 

Znamená to,  že v  první t ř ídě už je na  řešení 

vad řeči  pozdě?

Není, ale je to daleko pracnější a složitější, 
navíc v situaci, kdy se dítě přizpůsobuje nové 
a navíc náročné životní etapě.

Co poradíte rodičům, kteří  v  tomto směru 

nechtěj í  n ic zanedbat,  na  co mají  dbát 

především a  kam se obrát i t  v  případě 

pochybností? 

Léta se zabývám prevencí poruch řeči. Vím, 
že není rozumné spoléhat se na to, že se pro-
blém postupně sám vyřeší. Vznikající potíže 
si dítě většinou ještě neuvědomuje, a proto se 
odstraňují podstatně snadněji než dlouhotr-
vající porucha provázená nepříjemnými poci-
ty neúspěchu a selhání. Rozhodně doporuču-
ji zkontrolovat řeč kolem třetího roku, a pokud 
je nějaké riziko (výskyt poruch řeči v rodině, 

nedonošenost apod., ale i stále častější ví-
cejazyčná výchova), sledovat změny v řeči 
dítěte v delších intervalech průběžně. Kolem 
4,5 roku je už možno zvolna začít vývoj vědo-
mě ovlivňovat drobným cvičením. Zpočátku 
jde spíše o určité trendy ve výchově, o roz-
voj schopností.  Je-li třeba, později nastoupí 
i specializované metodiky na řešení konkrét-
ních příznaků. Obávané letáky se spoustou 
slov to ale většinou nebudou. Moderní postu-

py staví zejmé-
na na biologic-
kých principech 
učení a na po-
zitivní motivaci. 

Logopedie, to 

je v  očích laiků 

p ř e d e v š í m 

řešení špatné 

výslovnost i ,  obl igátní „r“ ,  „ ř“ ,  sykavky, 

eventuálně koktavost.  Záběr tohoto oboru je 

však mnohem širší ,  čím vším se v  ordinaci 

k l in ické logopedie Programu H plus zabýváte?

Zabýváme se vlastně všemi problémy, 
které mají něco společného s dorozumívá-
ním – tedy s řečí, s kresbou, čtením a psa-
ním. Do logopedie patří nejen péče o děti, 
ale i o dospělé, například po mozkových pří-
hodách, operacích nebo úrazech. Výhodou 
Programu H plus je možnost věnovat se více 
i prevenci poruch řeči, nejen terapiím.

Další informace týkající se správného vývo-
je řeči najdete zde: 
http://www.programhplus.cz/novinky/102-co-
radi-nasi-lekari


