
Prevencia chybného držania tela detí a mládeže 

v rámci výchovnovzdelávacieho procesu v školách

Príchod nového školského roka prináša deťom mnoho očakávaní, radosť aj obavy zo 

školského prostredia, najmä u najmenších detí, ktorí nastúpili do školy prvýkrát. Na deti čaká 

v školách  mnoho  nových  poznatkov,  ktoré  získavajú  učením  sa    väčšinou  počúvaním, 

písaním, čítaním aj s  pomocou počítačovej  techniky, a to všetko sa deje v sede v školských 

laviciach. Z hľadiska vplyvu na zdravie  ide o dlhodobú záťaž žiakov v  rámci vyučovacieho 

procesu, ktorá môže mať svoje zdravotné následky. Pri výkone štátneho zdravotného dozoru 

a plnení prioritných úloh a projektov v školách sa zisťuje, že aj keď v mnohých školách  boli 

vymenené  lavice  a stoličky  za  nové,  niektoré  s nastaviteľnou  výškou  a pod.,  prevencii 

chybného  držania  tela  žiakov  sa  nevenuje  dostatočná  pozornosť,  o  čom  svedčí  neustále 

pribúdanie chronických ochorení pohybového aparátu. Osvojenie si zásad prevencie ochorení 

súvisiacich  s výchovnovzdelávacím  procesom  v školách  by malo  byť  samozrejmosťou  pre 

každého pedagóga. Ide najmä o tieto zásady.

1. Výška lavíc a stoličiek má byť prispôsobená výške žiaka v zmysle Prílohy k vyhláške MZ 

SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.  

2. Pri výbere pracovného miesta žiaka zohľadňovať prípadné zdravotné a telesné   špecifiká. 

V predných  laviciach  majú  sedieť  deti  s refrakčnými  chybami  a poruchami  sluchu  a deti 

nižšieho vzrastu, v zadných laviciach vyššie deti a v laviciach pri okne ľavoruké deti. 

3.  Dbať  na  správne  sedenie  žiaka.  Je  potrebné  si  všímať,  ako  žiak  v lavici  sedí  a   pri 

nesprávnom sedení ho upozorniť a usmerniť. 

4. Správne  využiť  existujúce  vybavenie  školy  školským  nábytkom.  Premiestniť  existujúci 

nábytok   v triedach  nižších  a vyšších  ročníkov  tak,  aby  zodpovedal   telesným  proporciám 

žiakov. Zosúladiť výšku stoličky a lavice s výškou žiaka v rámci triedy.

5.  Zabezpečiť  vhodné  mikroklimatické  podmienky  v triedach    vhodné  denné  a umelé 

osvetlenie  (dbať  na  funkčnosť  a čistotu  osvetľovacích  telies  a okien),  dostatočnú  výmenu 

vzduchu v triedach vetraním a vhodnú tepelnú pohodu (v lete zabrániť prehrievaniu – žalúzie, 

rolety; v zime vykurovať triedy v závislosti od vonkajšej teploty).

6. Dodržiavať  zásady  psychohygieny  vo  vyučovacom  procese    rešpektovať   krivku 

fyziologickej  výkonnosti  žiaka  pri  zostavovaní  rozvrhov   hodín  v rámci  dňa  a týždňa, 

štruktúru  vyučovacej  hodiny  prispôsobiť  dĺžke  aktívnej  pozornosti   žiakov  v závislosti  od 

veku,  redukovať  až  eliminovať  nadbytočný  stres  u žiakov,  vyplývajúci  z nadmerných 

požiadaviek  a termínovaných  úloh  (koordinácia  medzi  pedagógmi),  snažiť  sa  dodržať 



optimálny  počet  žiakov  v jednotlivých  triedach,  umožniť  žiakom  dodržiavať  pitný  režim 

v priebehu celého vyučovania.

7. Dôraz na pohybovú aktivitu žiakov  zabrániť statickému jednostrannému zaťaženiu žiakov 

počas  vyučovacej  hodiny  (zaradenie  krátkych  jednoduchých  telesných,  resp.  dychových 

cvičení), prestávky tráviť čo najviac mimo budovu školy na čerstvom vzduchu a tým umožniť 

žiakom  aktívny  odpočinok  medzi  jednotlivými  vyučovacími  hodinami,  obohatiť  hodiny 

telesnej výchovy o sezónne športy nielen v telocvičniach  podľa ročného obdobia.

8.  Rešpektovať zásady práce s počítačom  neprekračovať počet hodín vymedzený pre prácu 

s počítačom,  upraviť  pracovné  miesto  (výška  sedadla,  umiestnenie  klávesnice  a monitora) 

žiaka tak, aby rešpektovalo jeho telesné rozmery, zabezpečiť technicky vyhovujúce parametre 

počítačovej  techniky  (odtienenie  monitora,  hlučnosť  ventilácie  počítača,  dopad  svetla  na 

monitor a pod.).

Chybné držanie tela sa dá overiť jednoduchým testom (podľa Matthiasa), ktorý môžu 

realizovať učitelia napr. počas hodiny telesnej výchovy, prípadne aj rodičia: Dieťa  je vhodne 

oblečené  (tielko,  trenky,  legíny  a pod.).  Test  spočíva  vo  vzpriamenom  postoji  s   hornými 

končatinami predpaženými v 90stupňovom uhle, zotrvávanie v postoji  má trvať 30 sekúnd. 

Správne držanie tela   postoj sa v  tomto intervale výrazne nemení. 

Chybné držanie tela  počas 30 sekúnd dôjde k  zmenám v  držaní tela, t.j. hlava a horná časť 

hrudníka sa skláňajú dozadu, ramená dopredu, dieťa vystrkuje bruško  a pod. 

Ak  sa  u detí  zistí  chybné  držanie  tela,  je  predpoklad,  že  postupne  dôjde  k  rozvinutiu 

chronických  chorobných  zmien  chrbtice.  Možné  následky  sú  nepríjemné  z  hľadiska 

estetického, ale hlavne zdravotného  bolesti,  problémy s dýchaním a pod. 

Z  výsledkov  vykonaného  monitorovania  životného  štýlu  žiakov  vyplýva,  že  detí 

a mládež  trávia  väčšinu  času  dňa  v statickej  polohe,  hlavne  v sede,    napr.  pri  sledovaní 

televízie,  pri  štúdiu,  pri  počítačoch  (štúdium,  počítačové  hry,  sociálne  siete  a pod.)  bez 



náležitej  kompenzácie  formou  pohybovej  aktivity,  pobytom  vonku,  v prírode.  Preto 

dodržiavanie  vyššie  uvedených  zásad  s dôrazom  na  pohybovú  aktivitu  je  pre  prevenciu 

chybného  držania  tela  žiakov  v rámci  výchovnovzdelávacieho  procesu  v školách,  ale  aj 

v domácom prostredí  v záujme ochrany zdravia detí a mládeže nevyhnutné. Regionálny úrad 

verejného  zdravotníctva  so  sídlom  v  Bardejove  prostredníctvom  svojich  odborných 

zamestnancov  zabezpečuje  v  tejto  oblasti  v  školách  pre  žiakov  a pedagógov  poradenskú, 

konzultačnú a zdravotnovýchovnú činnosť.
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