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CHARAKTERISTIKA ZÁŽITKOVÉHO BLOKU 
 
Hlavné a čiastkové ciele zážitkového bloku: Hlavným cieľom zážitkového bloku je budovať 
pozitívny vzťah detí a dospievajúcich k škole a zredukovať možné príčiny vedúce k 
záškoláctvu. Ďalšími cieľmi bloku je podporiť pozitívne myslenie, rozšíriť stratégie riešenia 
náročných situácií spojených s pobytom v škole, identifikovať príčiny vedúce k záškoláctvu 
a navrhnúť možné postupy jeho eliminácie. 
 
Priblíženie obsahového zamerania:  
Cieľom školy, ak to povieme naozaj veľmi zovšeobecňujúco, je vychovávať a vzdelávať deti a 
dospievajúcich. Problém s naplnením týchto cieľov však nastáva v momente, keď deti či 
dospievajúci prestanú školu navštevovať. Vtedy hovoríme o záškoláctve, ktoré môže mať 
viacero podôb. O niektorom nemajú rodičia ani tušenia (pravé záškoláctvo). V iných 
prípadoch o ňom vedia či ho dokonca podporujú (záškoláctvo s vedomím rodiča) alebo 
dieťaťu absenciu v škole umožnia, lebo ich oklame. Sú ale aj takí študenti a študentky, ktorí 
školu odmietajú kvôli psychickým problémom alebo ju síce "navštívia", no v priebehu dňa sa 
z nej na nejakú dobu vytratia. Navonok sa u všetkých typov záškoláctva prejavuje rovnaké 
správanie, vedú k nemu však rôzne príčiny – od nepriaznivej sociálnej atmosféry v triede, 
šikanovania, zlého prospechu, nezáujmu, tlaku spolužiakov a spolužiačok, rodinných 
podmienok až po nudu a odpor k škole.  
 
Rizikové faktory vedúce k záškoláctvu spadajú spravidla do troch oblastí – rodina (napr. 
postoj k vzdelaniu, nízky socioekonomický status rodiny, vplyv drogovej závislosti, 
nedostatočný dohľad na deti), škola (napr. veľkosť školy, vzájomné vzťahy medzi 
jednotlivými aktérmi školského života, flexibilita školy, spôsoby vzdelávania, motivácia) a 
študent/študentka (napr. psychické a fyzické problémy, závislosť, nízka miera sociálnych 
kompetencií...). Množstvo foriem a príčin záškoláctva sťažuje nielen jeho riešenie, ale i 
proces prevencie. Predchádzanie je však účinnejšie ako trestanie. Preventívne stratégie sa 
zameriavajú na vytvorenie spolupráce medzi školou, rodinou, úradmi a na komplexný prístup 
zahrňujúci každý faktor ovplyvňujúci záškoláctvo. Tie úspešné a efektívne v sebe kombinujú 
účelné sankcie záškoláctva a zmysluplnú motiváciu k navštevovaniu školy.1 
 
Zážitkový blok obsahuje aktivity zamerané na niektoré rizikové faktory týkajúce sa najmä 
školy či študentov a študentiek. Ukazuje sa totiž, že deti a dospievajúci sú menej naklonení 
vyhýbať sa škole, ak sa v nej cítia bezpečne, príjemne, ak majú dojem, že je o nich postarané 
a sú zapojení do produktívnych a užitočných aktivít. Zážitkový blok teda pracuje s veľmi 
častou príčinou záškoláctva, a tou je negatívny vzťah k škole. Predstavuje istý začiatok, ako s 
témou pracovať z pozície učiteľa/učiteľky v konkrétnej školskej triede. Je však na každej 
škole, aby si vytvorila svoju vlastnú stratégiu zahŕňajúcu aj rodinu a širšie okolie školy, aby 
hľadala dôvody, prečo niektoré deti nechodia do školy rady a pracovala na zmene toho, čo 
zmeniť možno. 

                                                 
1
Informácie pochádzajú z National Center for  Mental  Health Promotion and Youth Violence  Prevention: 

Truancy  Prevention  Efforts  in School  – Community Partnerships. Feb. 2012. Dostupné na: 
http://www.promoteprevent.org/sites/www.promoteprevent.org/files/resources/Truancy%20Prevention%20E
fforts%20in%20School_0.pdf [20. 1. 2017] 
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Cieľová skupina: Väčšinu aktivít je možné využiť v nižšom i vyššom stupni sekundárneho 
vzdelávania. Ako nám však ukazujú mnohé výskumné zistenia, prevencia je tým účinnejšia, 
čím skôr sa s ňou začne. Optimálnou skupinou je skupina do 30 osôb, no vo väčšine aktivít 
tohto bloku dochádza k rozdeleniu študentov a študentiek do podskupín. 
 
Špecifiká týkajúce sa osoby vedúcej zážitkový blok: Na vedenie zážitkového bloku stačí 
jedna osoba. Je však dôležité, aby táto osoba poznala dobre školu i školskú triedu, s ktorou 
pracuje a bola obzvlášť citlivá v prípade, že v danej školskej triede je niekto, kto mal či má 
problém so záškoláctvom. Takáto osoba, ak jej to je príjemné a súhlasí s tým, sa môže 
v rámci techniky Wake up! stať súčasťou hodiny. Napríklad ako hosť/hostka, ktorej budú 
klásť ostatní otázky. Učiteľ/učiteľka však musí vopred dohodnúť pravidlá pre túto aktivitu 
a dať možnosť neodpovedať na to, čo je študentovi/študentke nepríjemné. 

 

Dĺžka trvania a časový harmonogram: Blok obsahuje 5 samostatných aktivít v trvaní 360 
minút. Okrem poslednej z nich (Wake up!) sú všetky aktivity realizovateľné za 45 alebo 90 
minút. Ak učiteľ/učiteľka nemá k dispozícii dve za sebou idúce hodiny, ich priebeh je možné 
po jednej vyučovacej hodine prerušiť a pokračovať na ďalšej. Technika Škola ako výzva si 
vyžaduje ešte následnú kontrolu a dohľad učiteľa/učiteľky. 
 
Prepojiteľnosť v rámci prierezových tém: Podľa zamerania sú aktivity využiteľné v rámci 
Osobnostného a sociálneho rozvoja, Tvorby projektu a prezentačných zručností a 
Multikultúrnej výchovy. 
 
Medzipredmetové vzťahy: Aktivity majú preventívny charakter a sú teda vhodné na 
zaradenie do preventívnych činností v škole. V predkladanej forme či po úpravách sú ale 
využiteľné aj v rámci vyučovania psychológie (problémy, zvládanie náročných životných 
situácií, životný štýl, vytváranie pozitívneho scenára života), sociálno-psychologického 
tréningu či občianskej náuky (zdravý spôsob života, základy sociálnej psychológie). 
 
Metódy: dialogické metódy, problémové metódy, metódy samostatnej práce 

 

Pomôcky, prílohy a pracovné listy: K jednotlivým aktivitám sú vytvorené pracovné listy, 
pričom pri každej aktivite je detailne opísané, v akom počte a akým spôsobom ich treba 
pripraviť. Pracovné listy, ktoré vytvárajú najmä fotografie (Pracovný list: Pozitívny pohľad cez 
fotografie; Pracovný list: Cesta do školy) je ideálne vytlačiť farebne, aby tak splnili naplno 
svoj cieľ. Okrem toho sú dôležitými pomôckami pre realizáciu aktivít papiere (biele či 
farebné) a písacie potreby. 

 

Usporiadanie miestnosti: Pri väčšine aktivít je ideálnym modulové sedenie (tzn. niekoľko 
samostatných blokov na sedenie vytvorených spojením dvoch lavíc, takže vzniknú „pracovné 
ostrovčeky“ pre 4 osoby), nakoľko sa trieda delí na podskupiny.  

 

Poznámka: 

Pre učiteľov/učiteľky môžu byť informácie získané aktivitami tohto zážitkového bloku 
pomerne dôležité. Odzrkadľujú postoje detí a dospievajúcich k škole a ich vnímanie toho, čo 
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sa v škole deje. Dávajú príležitosť získať jedinečné informácie o kultúre detí a dospievajúcich 
spojenej s dochádzaním do školy a návratmi domov ako i o spôsoboch riešenia situácií 
záškoláctva. To všetko sú informácie, na ktorých možno stavať a ďalej s nimi v prípade 
ťažkostí ale i prevenčne citlivo pracovať. 

 

 

ZOZNAM AKTIVÍT: 
 Do školy sa teším... (trvanie: 2x45 minút, 12 strán pracovných listov) 

 Tajomná komnata – škola (trvanie: 45 minút) 

 Škola ako výzva (trvanie: 45 - 90 minút, 8 strán pracovných listov) 

 Keď cesta je cieľ (trvanie: 2x45 minút, 7 strán pracovných listov) 

 Wake up! (trvanie: 45 minút, 6 strán pracovných listov) 
 

 
 
 
 
 

Časové trvanie jednotlivých aktivít je orientačné a je možné ho skrátiť či predĺžiť v rámci 
modifikácie aktivity ako i prispôsobiť  rôznym cieľovým skupinám z pohľadu špecifík  

ich zloženia, počtu, veku a pod. 
 

Celý dokument má rozsah 44 strán. 
 
 
 
 
Ďalšie informácie k zážitkovému bloku: 

 Tieto materiály sú určené najmä pre učiteľov a učiteľky. Ich komerčné využitie 
a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie 
autorských práv. 

 Pôvodná podoba zážitkového bloku bola publikovaná ako Lemešová, M. (2017). Cesta do 
a zo školy – prevencia záškoláctva. In Lemešová,  M. (zost.): Psychológia zážitkom. 2. 
prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. 
ISBN 978-80-223-4258-2. 

 Autorom fotografie na titulnom liste tohto zážitkového bloku je Moren Hsu, ktorý ju 
zverejnil v rámci databázy Unsplash. Ak nie je uvedené inak, fotografie použité v rámci 
tohto bloku pochádzajú z tejto databázy voľne dostupných fotografií.  

 Jednotlivé zážitkové bloky dostupné ako e-booky z webstránky www.ucenienasbavi.sk sú 
navzájom odlíšené úvodnou fotografiou a špecifickou farbou (v nadpisoch, pracovných 
listoch aj ako orámovanie). Slúži pre ľahšiu orientáciu medzi viacerými blokmi a má 
uľahčiť vyhľadávanie v tlačenom dokumente.  

 V dokumente sú vytvorené prepojenia medzi metodickým postupom a jednotlivými 
pracovnými listami. Po kliknutí na názov pracovného listu v metodickom postupe aktivity 
sa ihneď zobrazí požadovaný pracovný list. 
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JEDNA Z AKTIVÍT ZÁŽITKOVÉHO BLOKU 
 
ŠKOLA AKO VÝZVA 
Cieľ: uvedomiť si oblasti školy, ktoré možno zlepšiť a navrhnúť konkrétne realizovateľné 
riešenia, dokázať objektívne zhodnotiť školu 
Trvanie: 45 minút + ďalšia vyučovacia hodina na plánovanie krokov realizácie zmeny 
a následný dohľad nad realizáciou zvoleného „projektu“ 

Veľkosť skupiny: max. 30  

Pomôcky: fotografie na rozdelenie do podskupín Rozdelenie do podskupín  (vytlačiť 1x 
farebne a každú fotografiu rozstrihnúť na 4 štvorce – v dokumente je 8 fotografií), lepiaca 
páska či guma, písacie potreby 
Postup: Na začiatku hodiny zadá učiteľ/učiteľka študentom a študentkám jednoduchú otázku 
– Čo by ste chceli v škole zmeniť? Všetky vyjadrenia zapisuje na tabuľu v podobe stručných 
bodov. Potom študentov a študentky rozdelí do podskupín - rozstrihané fotografie 
(Rozdelenie do podskupín) pomieša a študenti/študentky si náhodne vytiahnu jednu z nich. 
Musia nájsť zvyšné časti svojho obrázka a s osobami, ktoré ich majú, tvoria jednu skupinu. 
Každá podskupina si  vyberie jedno z negatív, ktoré sú na tabuli a pokúsi sa nájsť 
realizovateľné riešenie. Jednotlivé skupiny potom prezentujú problém, ktorý si zvolili i nimi 
navrhované riešenia. Na záver sa musí celá školská trieda dohodnúť na jednej 
z prezentovaných zmien a skutočne ju zrealizovať.  
 
Nasledujúca hodina potom môže byť venovaná plánovaniu krokov uskutočnenia zmeny a ich 
spísaniu: 
- aké sú jednotlivé úlohy, 
- čo obnášajú, 
- ako sa úlohy rozdelia v školskej triede, 
- koľko času zaberú.... 
 
Učiteľ/učiteľka môže prenechať zodpovednosť za realizáciu „projektu“ na triede. Je však 
dobré, ak si aspoň malý čas vyhradí na zistenie aktuálneho stavu či udelenie potrebných rád, 
samozrejme s prihliadnutím na špecifiká a potrebnosť vekovej skupiny. Záverečná diskusia by 
mala smerovať k pomenovaniu bariér a ťažkostí, ktoré takéto zmeny obnášajú ale aj 
pozitívnych aspektov spoločnej práce a vnímaní vlastnej zodpovednosti na podobe školy: 
S čím ste sa pri plánovaní zmien v škole stretli? Aké bolo realizovať projekt? S čím ste 
(ne)rátali?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Učebné materiály dostupné z webstránky www.ucenienasbavi.sk 

 

6 

 

 
 
 
 

Cesta do a zo školy - prevencia 
záškoláctva 

PRACOVNÉ LISTY 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Zážitkový blok: CESTA DO A ZO ŠKOLY – PREVENCIA ZÁŠKOLÁCTVA - pracovný list Rozdelenie do podskupín  k aktivite Škola ako výzva 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


