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Naše děti ve škole nebo již
ve školce zlobí a takzvaně 
neposedí. Mají obtíže
s udržením pozornosti,
nevydrží si hrát s jednou hrač-
kou a přebíhají z jednoho
místa na druhé… Může jít
o syndrom ADHD. 
� Lenka Kopčáková

ADHD je v poslední době často 
diskutovanou diagnózou. Dle názo-
ru zejména starší generace se však 
někdy za diagnózou schovává oby-
čejná zlobivost a nevychovanost 
dětí, na kterou dle dřívějších metod 
platí „jedna na zadek“. Dnešní děti 
z pohledu seniorů vůbec postrádají 
respekt a poslušnost… Ale to je věc 
další…

Pokud mají naše ratolesti pro-

Nezapomenutelný hyperaktivní prv-
ňáček Jirka Oliva z kultovního seriálu 
My všichni školou povinní (1984) doká-
zal učitelce Hajské (Gabriela Vránová) 
pořádně pocuchat nervy... 

A jak při jedné žďárské besedě v knihov-
ně prozradila scénáristka Markéta Zinne-
rová, pro postavu Jirky se nechala inspiro-
vat kousky svého syna. Tak to bylo třeba s 
mýdlem z Madridu, co prvňáček uplácal 
ze zbytků své učitelce... -lko-

HYPERAKTIVNÍ prvňáček Jirka Oliva je 
znám snad všem televizním divákům. V civilu 
se jmenuje Milan Šimáček. Foto: archiv ČT

Jak to bylo s mýdlem z Madridu

Děti i adolescenti s ADHD potřebují naši 
podporu, jasná pravidla i důslednost

blém při školním zaměstnání nebo 
i domácí činnosti se soustředěním, 
pořád se vrtí nebo poskakují, a snad-
no se nechají od úkolu vyrušit různý-
mi podněty, může jít opravdu o pro-
jevy syndromu ADHD, a je namístě 
obrátit se na odborníka. Tím je v 
prvním kroku pediatr, a pak dětský 
psycholog. 

Pro tyto děti je typické i časté nedo-
končování práce. Ve škole bývají často 
napomínány a tak nějak nezapadají do 
kolektivu…

Děti s ADHD také nejsou často 
schopné odlišit, co je právě důležité.

Mají obtíže s udržením pozornosti při 
činnosti vyžadující trpělivost a zvýšené 
soustředění.  (Pokračování na str. 22)


