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Článek o poradkyních pro rodiče, které pracují v rámci projektu S rodinou k 

inkluzi na základních a mateřských školách v Novém Boru. Setkávají se většinou 

s rodinami, které řeší problémové chování svých dětí. Ukazuje se, že rodiče 

mnohem lépe přijímají informace od nestranného člověka než od pedagoga, který 

řeší problémy s dítětem každý školní den. Poradkyně pomáhá rodičům najít 

kontakty na odborníky a může tam rodinu i doprovodit. Pervazivní vývojové 

poruchy u dětí jsou závažné diagnózy (např. porucha autistického spektra). 

Podpora takového dítěte by se měla přenést i do prostředí školy. Vyjmenovány 

jsou syndromy vážných diagnóz. 
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Proč děti při učení zlobí, při vyučování nedávají pozor, vyrušují? Existují tři 

bariéry, které je nutno překonat: 1. Nedostatek masy (věc, o které se dítě učí), 2. 

příliš strmý gradient (stupeň), 3. nepochopené slovo. Autorka textu, která pracuje 

ve Studijním centru BASIC, se zabývá otázkou pracovního nasazení dětí ve škole 

i doma a radí, jak tyto bariéry překonat. Velký důraz klade na výchovu dítěte, 

která ovlivňje jeho přístup ke školním i domácím povinnostem. Děti se musí 

naučit zodpovědnosti samy za sebe a rodiče by za ně neměli řešit následky jejich 

nesplněných povinností. 
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