
 
 

 

Až se vrátíme do lavic: řešení rizikových situací a práce s třídním kolektivem 

po ukončení distanční výuky 
 

Platforma: Zoom 

Délka: 1,5 – 2 hodiny (dle délky diskuze) 

Datum: 13. 4. 2021 – 16:00-18:00 (Tereza + Michaela) 

14. 4. 2021 – 15:00-17:00 (Tereza + Michaela) 

20. 4. 2021 – 16:00-18:00 (Tereza + Michaela) 

22. 4. 2021 – 15:00-17:00 (Tereza + Michaela) 

Struktura webináře 

1. Úvodní představení lektorů a organizace – Kdo je Prev-Centrum, z.ú., jaké služby nabízíme, kdy se na nás 

pedagog může obrátit. 

2. Představení webináře – O čem webinář pojednává, jakou bude mít délku a strukturu, jak dlouho bude 

trvat, technické aspekty, výzva k aktivní účasti. 

3. Očekávání a obavy z návratu žáků do škol – Prostor pro vyjádření účastníků webináře prostřednictvím 

platformy Sli.do, kam účastníci své obavy a očekávání budou zapisovat. 

4. Co se může dít po návratu žáků do škol – Představení jednotlivých situací, které mohou po návratu žáků 

do škol nastat a obtíží, s nimiž se žáci mohou potýkat. Pedagogům budou v každém bodě stručnou formou 

předány informace, jak nastalé situace řešit a kam a na koho se obrátit. V závěru webináře zaslání 

souboru stručných informačních letáků nápomocných při řešení zmíněných situací 

5. Klima třídy a třídnické hodiny – V rámci předchozího bodu budou jmenovány také obtíže v kolektivu, které 

mohou po návratu žáků do školy nastat. Pedagogům budou předány základní informace o fungování 

třídního klimatu, aspektech, které jej ovlivňují, dále pak informace o realizaci třídnických hodin a 

možnostech práce se třídou po návratu žáků do škol. Pedagogové dostanou konkrétní návrhy technik, 

které mohou využít při práci se třídou. 

6. Prostor pro dotazy, sdílení, diskuzi – V závěru webináře bude ponechán prostor pro dotazy pedagogů, 

vyjádření se k tématu, sdílení vlastních zkušeností a dobré praxe. 

7. Závěr – Poděkování, rozloučení, zaslání souboru s informačními letáky do chatu (v případě zájmu o zaslání 

materiálů e-mailem se účastníci sami ozvou na naši e-mailovou adresu a my jim materiály zašleme). 

8. Zpětná vazba na webinář formou Google formuláře 

 



 
 

 

 

Úvod + Očekávání a obavy (platforma Sli.do) (10 minut) 
Aplikace Sli.do umožňuje vytvořit otázku pro účastníky webináře. Účastníkům webináře se zašle odkaz, s jehož 

pomocí se dostanou na stránku, kde mohou na položenou otázku odpovědět. Aplikace si sama vyhodnocuje 

stejné odpovědi (pokud jsou) a tyto odpovědi pak zvýrazňuje (viz obrázek níže).    

 

Co se může dít po návratu žáků do škol (30 minut) 

1. Psychické obtíže žáků v období pandemie COVID 19 a po návratu do škol 

Tento bod je již detailně rozpracován pro ilustraci, další body nejsou popsány takto podrobně 

 

Období posledního roku je velmi náročné z hlediska psychické pohody dětí a dospívajících. Ocitají se ve stresu, 

nejistotě, strachu, potýkají se s všudypřítomnými negativními zprávami, s nemocí, se smrtí, nevídají se s vrstevníky 

a s příbuznými, jsou izolovanější, ve větší míře se mohou projevovat úzkosti, poruchy nálad, depresivní stavy, 

sebepoškozování i suicidalita. 

Pedagogové mohou být jedni z prvních, kteří mohou u žáka či studenta zpozorovat psychickou nepohodu a je 

proto vhodné vědět, jak se v takové chvíli zachovat. Jako podklad pro řešení situací spojených s psychickou 

nepohodou či psychickou krizí žáků a studentů poslouží nově vznikající metodické doporučení MŠMT, které 

prozatím nebylo zveřejněno.  

Mezi rizikové faktory psychické nepohody na úrovni školy řadíme:  



 
 

 

 šikanu 

 negativní vzory či tlak skupiny vrstevníků  

 trestajícího, odsuzujícího, šokujícího či indiskrétního pedagoga 

 nespokojenost se školními výsledky, neprospěch 

 vysoké požadavky školy 

 omezení osobních kontaktů s vrstevníky i s pedagogy 

 omezení komunikace tváří v tvář 

 dlouhodobé vytržení ze školního kolektivu a z každodennosti „života třídy“ 

 přeorganizování vztahů v třídním kolektivu – ochlazení přátelských vztahů, ztráta přátelských vztahů, 

změna role ve třídě 

Mezi protektivní faktory psychické nepohody na úrovni školy řadíme: 

 Dobrou integraci do školního kolektivu (posilování procesu adaptace žáků do školního kolektivu po 

návratu do škol) 

 Dobré vztahy se spolužáky, s učiteli a dalšími dospělými – otevřené, chápavé, podporující a přijímací 

prostředí ze strany pedagogů; prostředí ve třídě nezatížené konfliktními situacemi, schopnost spolupráce 

mezi žáky, vzájemné pomoci a vzájemné podpory 

 Vnímavost školy vůči osobnostním specifikům žáků 

 Otevřenou komunikaci s pedagogy, školním psychologem 

 Pochopení, respekt, ochota naslouchat bez hodnocení a zděšení, diskrétnost 

 Programy primární prevence rizikového chování (jejich cílenost na daný problém, adekvátnost vzhledem 

k věku a specifikům daného kolektivu, odbornost) 

 Párování potřeb – v případě identifikace obtíží kontaktování rodiny, poskytnutí podpůrného kontaktu a 

doporučení dalšího postupu (např. předání kontaktu na adekvátní odbornou službu) 

 Aktivní komunikace s rodinou dítěte 

 

Úlohou učitele je mimo jiné navodit ve třídě pozitivní, přijímající, otevřenou a bezpečnou atmosféru. Tento krok 

může velmi napomoci v dalším řešení psychických obtíží žáků. Každá škola by měla mít ve svém preventivním 

programu školy zpracované také preventivní aktivity z oblasti duševního zdraví. Pedagog může být jedním z 

nejdůležitějších článků, jež mohou žáka nebo jeho rodiče motivovat k vyhledání odborné pomoci. Samozřejmě je 

vždy nezbytná spolupráce rodiny. 

Důležité je uvědomit si, že učitel nezastupuje služby dalších odborníků, zejména ne psychologů a zdravotníků, je 

však vhodné, aby pedagog dokázal vést podpůrný rozhovor. Zároveň je tento druh podpory pro pedagoga velmi 

náročný a proto by vždy měla být zajištěna kvalitní externí supervize, kterou může poskytnout například 

pedagogicko-psychologická poradna Prahy 6 či jiný externista. Informace o možnostech supervize pro pedagogy 

mohou poskytnout také školní psychologové, kteří působí na každé škole zřizované MČ Praha 6. 

 

Postup při zaznamenání psychické krize u žáka/studenta 

1. Podpůrný rozhovor (sám či ve spolupráci s kolegou, např. výchovným poradcem, metodikem prevence, 

školním psychologem) – cílem je poskytnutí podpory („nejsi v tom sám/a“) a domluva na dalším postupu 

(kontaktování rodičů, zavolání pomoci). Kontakt s žákem musí být otevřeným, neděláme nic za jeho zády. 



 
 

 

Pedagog neléčí, ale poskytuje oporu, ocenění, vyjádření zájmu a účasti (nikdy nebagatelizovat!) a 

zprostředkování kontaktu s rodiči či s odborníky. Pedagog může svou situaci probrat (při zachování 

důvěrných informací) svou situaci a situaci žáka se školním poradenským pracovištěm, aby měl ve svých 

krocích jistotu. 

2. Pedagog by měl být schopen poskytnout rodině informace o tom, co se děje a co to může znamenat (jaké 

má žák příznaky a na co ty příznaky mohou ukazovat) a poskytnou informace, jak lze situaci řešit (kam se 

může rodič obrátit, doporučit kontakt na odborné pracoviště-psycholog, PPP, psychiatrická ambulance). 

3. S žákem/studentem by měl pracovat pedagog, k němuž žák chová důvěru (ne nutně třídní učitel či 

psycholog, ale kdokoli další). 

4. Škola by vždy měla nabídnout podporu žáku/studentovi, ale i rodičům. Přestože škola sama situaci 

nevyřeší, je vhodné poskytnout v náročné situaci chápající a přijímající prostředí. 

5. V případě odmítavého či nespolupracujícího postoje rodičů (kdy je důvodem např. strach ze 

stigmatizace rodiny) se může pedagog obrátit na psychologa spádové pedagogicko-psychologické poradny 

s žádostí o metodickou podporu pro práci s daným žákem, a to i proti vůli rodičů. Zároveň, pokud se jedná 

o ohrožení zdraví či života dítěte, je na místě kontaktovat OSPOD (Zákon č. 359/1999 Sb.). I dítě má právo 

požádat OSPOD a také školy a školská zařízení o pomoc při ochraně života a svých práv a učinit tak může i 

bez vědomí rodičů. 

6. Škola by měla mít zpracovaný krizový plán, přizpůsobený vlastním podmínkám, jehož součástí by měl být 

seznam kontaktů na odbornou péči. 

7. V případě bezprostředního ohrožení dítěte na zdraví či životě voláme rychlou záchrannou službu! 

Jak na podpůrný rozhovor: 

 Zvolte si příjemné místo pro oba (pedagog i žák), kde nebudete nikým rušeni  

 Mějte na rozhovor dostatek času 

 Navoďte příjemnou, klidnou, bezpečnou a přijímající atmosféru (nabídnutí vody, čaje, pohodlné sezení či 

chůze, dle potřeb žáka) 

 Buďte žákovi na roveň (nikdy nestojíme nad ním, nesedíme za katedrou, na stupínku aj.) 

 Zmapujte dostupné zdroje, které žák má a může je využít v řešení dané situace 

 Plánujte další společné kroky, které se udělají, a v závěru je znovu shrňte 

 Dbejte na důvěrnost informací, otevřeně s žákem mluvte o tom, které informace musíte předat dál a které 

budou soukromé mezi vámi 

 Nezapomeňte žáka ocenit a podpořit 

 Domluvte se s žákem na další schůzce, případně monitorujte situaci a po čase se ujistěte, jak situace 

pokračuje 

 Nezapomínejte na své profesní a osobní limity 

 Využívejte supervizi 

 Dejte vždy pozor na přehnané obavy, zděšení, pláč, paniku, vztek, vyhrožování, ale naopak i 

bagatelizování, zesměšňování, moralizování, dávání rad, slibování, že se vše vyřeší 

Co je důležité v prevenci duševního zdraví u žáků: 

 Podporovat přijímání jinakosti, jedinečnosti 

 Podporovat zdravé klima třídy, respektující vztahy, otevřenou komunikaci 



 
 

 

 Posilovat vědomí propojenosti duševního a fyzického zdraví 

 Posilovat vědomí, že duševní zdraví je stejně důležité jako fyzické 

 Posilovat schopnost rozeznávat a pojmenovávat své emoce a psychické stavy a rozumět jim 

 Podporovat schopnost zvládání náročných situací  

 Podporovat schopnost rozpoznání svých silných stránek a posilování jejich rozvoje 

 Podporovat schopnost říci si o pomoc 

 Přispívat k destigmatizaci lidí s duševním onemocněním 

 Posilovat duševní hygienu žáků 

 

Informace o duševních nemocích naleznete v metodickém dopourčení MŠMT k duševním nemocem, které bude 

brzy vydáno. Zde také naleznete kontakty na mnoho služeb, které mohou pomoci.  

 

2. Šikana a kyberšikana 

Přesun výuky a větší části života dětí i dospělých do online světa nahrává rozvoji kyberšikany. Sociální vztahy se 

přesouvají z větší části právě do online prostoru, kde je velmi obtížné situaci monitorovat a adekvátně ošetřit. 

Během distanční výuky se vlivem přesunu do online prostředí mohla znatelně rozvíjet kyberšikana, která mohla 

uniknout pozornosti pedagogů a nemusela být dostatečně podchycená nebo ošetřená. Při návratu dětí do škol 

pak může dojít k tomu, že kyberšikana bude pokračovat nadále v kyberprostoru nebo se přesune také do běžného 

prostředí školy i prostředí mimo školu. Žáci, kteří se stali obětí kyberšikany, tak mohou zažívat několikanásobně 

větší stres při návratu zpět do školního prostředí. 

Pedagogům bude dále představen postup řešení kyberšikany a šikany v prostředí školy (viz příloha č. 1) 

 

3. Užívání návykových látek 

Problematika užívání návykových látek může být v současnosti ještě zvýrazněna stresem či “nudou”, které děti 

zažívají, a které mohou užíváním návykových látek „léčit“. Užívání alkoholu je pro děti a dospívající velmi lákavé, k 

alkoholu mohou děti a dospívající přijít velmi snadno v domácím prostředí, ale i v obchodech. 

Pedagogům bude dále představen postup řešení rizik v souvislosti s návykovými látkami ve škole (viz příloha č. 2) 

s akcentem na to, co je a není účinnou prevencí užívání návykových látek (viz příloha č. 5). 

 

4. Nadměrné užívání PC, netolismus, rizikové užívání sociálních sítí 

Nadměrné užívání počítače s sebou přináší i negativní důsledky, mezi které lze zařadit zdravotní (např. bolesti zad, 

hlavy), zanedbávání biologických potřeb (např. spánek, jídlo, hygiena), vztahové (např. častější hádky s blízkými, 

ztráta sociálních kontaktů), ale i osobnostní (např. zvýšená agresivita či pasivita, ztráta zájmu o jiné činnosti). 

Přemíra času, tráveného na počítači a na sociálních sítích může vést k rozvoji závislostního chování.  

Rizika výrazného přesunu dětí do online prostředí: 

 Nadměrné užívání sociálních sítí 



 
 

 

 Sledování videí s nevhodným a potenciálně ohrožujícím obsahem (např. tzv. challenges, neboli výzvy, 

které mohou zdraví nebezpečné; dále pak riziko setkání se s explicitním pornografickým obsahem 

například formou tzv. vyskakovacích reklam, které nejsou provozovateli webů monitorovány a 

regulovány) 

 Natáčení a sdílení vlastních videí a riziko jejich zneužití, ať už spolužáky či zcela neznámými osobami (např. 

taneční videa (především dívek) na sociální síti Tik Tok) 

 Nadměrné hraní počítačových her a s ním spojené riziko rozvoje závislosti 

 Rozvoj nevhodného chování v online prostoru a možnost jeho přechodu do kyberšikany -  děti se setkávají 

s velkým množstvím negativních komentářů, které mohou být mnohdy bolestné. Může se jednat o 

komentáře k videu či fotografii, kterou dítě sdílelo, ale také o nevhodné vyjadřování, zesměšňování a 

nadávky mezi dětmi např. na společně sdílené platformě ke komunikaci (obvykle Whatsapp). Je nutné si 

uvědomit, že jakkoli nepříjemné jsou obdobné výrazy a nadávky nepříjemné v běžném životě, tedy jsou-li 

řečeny přímo, v online světě může být jejich dosah ještě výraznější. Dítě nemá možnost „utéct“, 

odreagovat se jinou činností, nemá vedle sebe kamarády, kterým se může svěřit, schází zde možnost 

„pozorovatele“, tedy třetí osoby, která může dítěti poskytnout podporu, děje-li se mu příkoří. V online 

prostoru jsou nenávistné projevy často skryty očím okolí. Možnost „schovat se“ v bezpečí domova navíc 

v tomto případě zcela schází a dítě tak může žít v permanentním stresu a strachu, z něhož nemůže utéct. 

 Navazování vztahů s neznámými lidmi-v současné době dětem velmi chybí sociální kontakty, obzvláště 

výrazné omezení kontaktu s okolím se pak může projevit u dětí, které již dříve obtížně navazovaly vztahy. 

Lákavost získávání přátel v online prostředí s sebou nese riziko, že se děti mohou stát obětí 

kyberagresorů. Takto rizikové vztahy pak mohou také vést k vydírání, přeposílání sexuálního obsahu a 

dalším rizikovým jevům. 

Pedagogům budou dále představeny příznaky netolismu a možnosti, jak s vzniklou situací pracovat (viz příloha č. 

3). Budou předány také kontakty na odborníky, zabývající se kyberprostorem, řešením kyberkriminality aj. (např. 

ebezpeci.cz). 

 

5. Problémy třídy před uzavřením škol + nově vzniklé problémy  

 

Možná rizika po návratu žáků do škol 

 Problémy žáků vzniklé před uzavřením škol - Problémy žáků, které se v kolektivu vyskytovaly před aktuální 

epidemiologickou situací, ať už aktivně řešené či prozatím neřešené, se po návratu žáků do tříd mohou 

prohloubit či naopak vymizet. Bez ohledu na to, zda se situace bude vyvíjet jedním nebo druhým směrem, 

je potřeba třídu sledovat a komunikovat s ní.  

 Vyčlenění dětí z kolektivu kvůli nemožnosti připojení se do online výuky - Vyčlenění dětí, které, např. tím, 

že neměly doma vhodné prostředí či prostředky k připojení se do online výuky, přišly jednak o probírané 

učivo, ale také o společný zážitek se třídou a nebyly tak součástí “virtuálního klima”, ve kterém výuka 

probíhala. Z tohoto důvodu pak může po návratu žáků zpět do škol dojít k vyčlenění těchto jedinců z 

třídního kolektivu.  

 Snížená schopnost spolupráce a řešení problémů ve skupině - Vlivem distanční výuky může dojít k tomu, 

že žáci  nebudou schopni pracovat jednotně jako třída, a to z důvodu, že v online prostředí byli zvyklí 



 
 

 

pracovat “sami za sebe” a neměli tak příliš prostoru pro společné aktivity. Je nezbytné po návratu zpět do 

škol aktivně pracovat s třídním kolektivem a s adaptací žáků jak na školní prostředí jako takové, tak na 

spolužáky. 

 Nedostatečná schopnost komunikace - U dětí se může objevit snížená schopnost komunikace tváří v tvář. 

Může je přepadat stud, ostych aj., vzhledem k tomu, že nyní byli žáci zvyklí komunikovat pouze ve 

virtuálním prostředí. Ve virtuálním světě se komunikuje “lépe” pod rouškou anonymity, často tak dochází 

ke ztrátě zábran, což se může negativně projevit i v běžném prostředí. 

 Stres z „dohánění“ výuky - Na žáky mohou být kladeny přílišné nároky, učitelé mohou mít tendenci „tlačit“ 

na známky a dohánění zanedbaného učiva. To vše může stresově působit na žáky a nepříznivě ovlivnit 

jejich psychiku a opětovnou adaptaci do běžného školního rytmu. Stres z „dohánění“ výuky se může také 

projevit nepozorností ve výuce nebo naopak úzkostí či záškoláctvím atd. 

 Přeorganizování přátelských vztahů a klimatu třídy - Po návratu do škol mohou děti měnit své vrstevnické 

vazby například tak, že naváží přátelství se spolužákem, s nímž se dříve nekomunikovali a původní 

přátelské vztahy, vzniklé před uzavřením škol, mohou ochladnout. Tento jev může být způsoben mnoha 

faktory, např. byli ve větším online kontaktu s jinými spolužáky (prostřednictví her, sociálních sítí, apod.), 

kteří měli více možností trávit čas v online prostředí. Taková situace může vést k osamělosti některých 

žáků nebo k vylučování z kolektivu. Přeorganizování klimatu třídy také může vést k proměně rolí v třídním 

kolektivu, což může mít na žáky jak pozitivní, tak i negativní vliv. 

 

Co dělat a nedělat 

 Nepodceňovat problémy, které se ve skupině objevovaly před uzavřením škol, v případě potřeby se 

obrátit na externisty či spolupracovat se školním poradenským pracovištěm 

 Všímat si nově vzniklých situací mezi žáky a řešit je neprodleně 

 Všímat si žáků, kteří mohou být vyčleněni z kolektivu (ať už žáci, kteří byli vyčleněni i v minulosti či žáci, 

kteří v tomto směru nikdy obtíže neměli) 

 Tematizovat fakt, že žáci spolu dlouho nebyli a někteří se již neuvidí (9. třídy), s tímto pracovat formou 

„rozlučkového“ programu 

 Posilovat schopnost spolupráce mezi žáky (formou aktivit zaměřených na spolupráci – viz níže) 

 Posilovat schopnost soustředění žáků a chápat, že žáci se mohou hůře soustředit (v začátku hodiny dát 

prostor pro shrnutí situace, jak se žáci mají, co zažili, jak jim je – žáky usadíme tam, kde se nacházejí, a 

následná výuka bude snazší) 

 Posilování duševní pohody žáků, zvládání stresu 

 Netlačit na výkon bez ohledu na individualitu žáka 

Pedagogům budou předány stručné postupy práce se třídou v grafické podobě (viz příloha č. 4). V dalším části 

webináře bude navázáno tématem klimatu třídy a možnosti realizace třídnických hodin s doporučením konkrétních 

aktivit, které lze realizovat.  

 



 
 

 

 

Klima třídy (20 minut) 

 Lze definovat jako převládající relativně stabilní emoční naladění ve skupině nebo kolektivu, ve které se 

spojují nálady lidí, jejich duševní prožívání, vztah jednoho k druhému, k práci, k obklopujícím událostem. 

 V pedagogice můžeme rozlišit: klima školy, klima třídy a vyučovací klima. 

 Klima třídy je trvalejší sociální a emocionální naladění žáků ve třídě, které tvoří a prožívají učitelé a žáci. 

 Dynamika třídy = co se ve třídě děje mezi členy: formy komunikace, vzájemné vztahy a reakce, vývoj 

třídního kolektivu, vlivy z vnějšího prostředí školy 

 Důležité jsou pozice ve skupině, které ovlivňují faktory jako: jak dlouho je ve třídě, nastavení učitelů k 

němu, zdravotní stav, rodinné zázemí – sociální statut a ambice rodičů, předchozí zkušenosti a očekávání, 

fyzický vzhled, osobnostní prvky 

 V rámci distanční výuky se klima třídy i dynamika třídy mění. Žáci spolu nejsou v takovém kontaktu jako 

klasicky ve třídě. Může docházet k „odpoutávání se“ od skupiny, kdy žáci jsou ve vzájemné interakci pouze 

během vyučování, nikoli o přestávkách, jak tomu je klasicky ve třídě.  

 V distanční výuce se pozice žáků mohou význačně změnit, např. vzhledem k možným faktorům, které 

pozice ovlivňují (viz výše), se může přidat také technické zázemí (wifi, webcamera, zapojování se do online 

prostředí). 

 Klima třídy:   

 dlouhodobý jev 

 typický pro žáky dané třídy a učitele  

 sociálně-psychologické aspekty 

 názory, pocity  

 ovlivňováno klimatem školy 

 žáci ve vzájemných interakcích 

 

 Aktéři klimatu třídy: 

 Žáci dané třídy (třída jako celek) 

 Skupinky žáků v dané třídě 

 Žáci jako jednotlivci 

 Vyučující specifického předmětu 

 Třídní učitel/ka 

 

 Vliv klimatu na žáka 

 jak se sám ve třídě cítí 

 jak funguje jako člen skupiny – čili vzhledem k ostatním spolužákům. Jaká je jeho role 

v třídním kolektivu, zda je s ní spokojený, jak to ovlivňuje jeho chování ve třídě.  

 



 
 

 

 Role vyučujícího 

  velmi důležitým prvkem klimatu třídy je učitelovo jednání  

  výuku řídí, organizuje, inovuje  

  navrhuje pravidla 

  kontroluje 

  jednání formální x neformální 

  styl práce (frontální výuka, skupinová práce, individuální přístup…) 

  styl hodnocení 

  přístup k žákům - diferencování podle schopností, pozor na škatulkování   

 

 Školní třída jako sociální skupina 

 Skupina jedinců, kteří jsou ve vzájemném vztahu, tedy se navzájem ovlivňují. Je důležité si 

uvědomit, že žáci spolu tráví každý den několik hodin po dobu několika let. Proto je třída 

jednou z prvních a také dlouhodobých náhodně vzniklých sociálních skupin, do kterých žáci 

patří. 

 Znaky sociální skupiny: Vzájemné vztahy, hierarchie, postavení a status členů, dynamika dění 

 

 Atmosféra ve třídě 

 Zatímco klima třídy je jev dlouhodobý, tak atmosféra třídy je krátkodobým jevem, který se 

mění v závislosti na tom, co zrovna třída prožívá. Atmosféra např. bude vždy jiná před 

písemkou, letními prázdninami, po hádce během přestávky.  

 

 Hierarchie třídy  

 To, jak se bude daný žák ve třídním kolektivu cítit, ovlivňuje také to, jakou roli ve třídě 

zaujímá. Tyto role se také mohou během času proměňovat a měnit tak postavení žáka. Pozici 

dítěte  třídním kolektivu pak ovlivňuje několik faktorů, zejména pak:  

 Jak dlouho je ve třídě 

 Nastavení učitelů k němu 

 Zdravotní stav 

 Rodinné zázemí – sociální statut a ambice rodičů 

 Předchozí zkušenosti a očekávání 

 Fyzický vzhled 

 Osobnostní charakteristiky 



 
 

 

 

 Techniky práce se školní třídou na podporu klimatu 

 Aktivity na rozehřátí, naladění na sebe i společnou práci, uvolnit atmosféru (tzv. ledolamky) - 

řazení na čáře, tichá pošta trochu jinak, molekuly apod. 

 Tematické hry, techniky zaměřené na zjištění klimatu ve třídě, spolupráci - sochy, soustředné 

kruhy, nový člověk, loutky a další 

 Závěrečné kolečko – reflexe, jak se studenti cítili, jaké to pro ně bylo. Důležité, aby došlo k 

ukončení, zarámování! Dále pak budeme rozebírat u tématu třídnické hodiny. 

 

Třídnické hodiny (30 minut) 

 Co je to třídnická hodina? 

 hodina, kterou vede třídní učitel (v některých případech i se ŠMP) v předem domluvený den a 

čas za účelem potkání se svou třídou či řešení situace ve třídě. Třídnická hodina by měla být 

interaktivní – propojovat činnost žáků a učitele a žáků navzájem.  

 Nejedná se o klasické vyučování – účelem třídnické hodiny není probírat výuku a učivo ale 

třídní kolektiv, vztahy a problémy ve třídě, obavy žáků, ale také jejich očekávání a potřeby.  

 Jasně stanovený čas (1 vyučovací hodina, 30 minut) – jasně stanovený a ohraničený čas 

třídnické hodiny je důležitý jak pro žáky, tak pro učitele samotné. S pevně daným časem 

budou žáci počítat s tím, že třídnická hodina bude probíhat a mohou si na ni nachystat své 

podněty. Pravidelnost také napomáhá tomu, že žáci budou udržovat určitou strukturu – 

podobně jako rozvrh hodin – a budou tak brát třídnické hodiny „vážně“. 

 Pravidelné setkávání – implementováno do rozvrhu – viz předchozí bod. Stejně jako 

stanovený den a časová struktura, tak je důležité stanovit si také pravidelnost setkávání (např. 

jednou měsíčně) tak, aby žáci nebyli přehlceni, ale zároveň aby měli dost prostoru na své 

podněty a nápady.  

 Čas pro třídního učitele a žáky – vysvětlit žákům, že třídnická hodina je čas, kterého se nemusí 

bát, že neslouží pro nějakou kontrolu nebo žalování mezi sebou na to, kdo ze spolužáků něco 

provedl či neudělal. Vysvětlit žákům, že je to čas pro ně, kdy se mohou navzájem svěřit nebo 

probrat něco, z čeho mají obavy nebo pro ně důležitá témata, na která není v běžném životě 

třídy čas a vhodná příležitost. Čas, který mohou trávit jako třída jindy, než ve vyučování. 

 Nepatří sem kontrola omluvenek, vyhlášení testů apod. – jedná se o trochu jinou část 

vyučování a je důležité, aby to tak brali i samotní žáci a proto není vhodné využívat třídnickou 

hodinu na resty, které se nestihli udělat ve výuce. 

 

 Význam třídnické hodiny. K čemu je třídnická hodina určená? 

 Navázání vztahů TU a žáků – aby měli žáci k TU důvěru, je třeba vytvářet si vztah i jinde, než 

ve vyučování. K tomu je ideální právě třídnická hodina, která umožňuje jak žákům, tak 

učitelům se více poznat a vytvářet jinou kvalitu vztahu. 



 
 

 

 Navození důvěry a bezpečí – je základním krokem pro kvalitní a efektivní třídnickou hodinu. 

Pokud bude pedagog v rámci třídnické hodiny využívat zastrašování, řešit písemky, resty 

apod., nevytvoří se tím adekvátní vhodné prostředí a účel třídnické hodiny nebude naplněn. 

 Mapování potřeb třídy – pomocí aktivit či „povídání“ je během třídnické hodiny vhodné 

zmapovat základní potřeby žáků, ať už jejich obavy, či očekávání. 

 Aktuální řešení problémů – koheze třídy, agresivita, neporozumění a další věci, které může 

třída jako kolektiv zažívat, se mohou řešit právě v rámci třídnické hodiny. Co však rozhodně 

vhodné není je řešit závažný problém, např. šikanu, před celým kolektivem dětí. 

 Předání informací – které se netýkají přímo vyučování, ale např. chodu školy či třídy, novinek 

z oblasti školy či primární prevence. Třídnické hodiny mohou také být zaměřeny tematicky 

(např. na nějakou oblast rizikového chování, učitel může nechat žáky zvolit si téma, něco si o 

tom zjistit, zapojit samotné žáky a jejich zkušenosti – zde je potřeba dbát na to, aby se tím 

neporušilo prostředí bezpečí a důvěry a případné informace o žácích nebyly dále šířeny 

pedagogickým sborem a využity proti žákům). 

 Stanovit si pravidla třídy – vysvětlit žákům důležitost pravidel, toto je vhodné zejména na 

začátku školního roku. 

 Řešit samostatně problémy – třídnická hodina může také sloužit k samostatnému řešení 

problémů jednotlivých žáků, kteří problém do třídnické hodiny sami přinesou.  

 Rozvíjení osobnosti žáků a jejich sociálních dovedností – dát prostor k vyjádření. 

 Příležitost k vedení žáků umět se vyjadřovat a formulovat svůj názor – ukázat žákům, že 

každý může mít svůj názor a nevadí, že zrovna nemají pravdu. Nehodnotit. Umět vést diskuzi a 

obhajovat si svůj názor zároveň umět ustoupit, pokud můj názor není pravdivý.  

 Prevence rizikového chování ve třídě – viz body výše, možnost zaměřit se na téma, které žáky 

zajímá + Cesta Labyrintem města. Pozvat si např. jednou za půl roku na třídnickou hodinu 

metodika prevence. 

 Prožít nový zážitek se svou třídou (vidět své žáky a spolužáky jinak, v jiné situaci) 

 

 Jak by měla třídnická hodina ideálně vypadat? Struktura třídnické hodiny.  

1. Vytvoření komunitního kruhu (shrnout, proč kruh) 

2. Úvod – shrnout uplynulé období, nastínit dnešní téma, připomenout časový rámec 

3. Pravidla – zopakovat, případně stanovit 

4. Úvodní aktivita – naladit žáky, uvolnit atmosféru 

5. Hlavní technika – stmelení kolektivu řešení aktuální situace 

6. Uzavření třídnické hodiny – závěr, zarámování, zpětná vazba 

 

 Co když se realizace nedaří? 

 Pravidlo STOP, pojmenovat situaci, nastínit to, co vidím z mého pohledu, ale nehodnotit, 

nechat žák zhodnotit co se stalo a co se děje, najít společně řešení, co dělat, aby nám 

v nastalé situaci bylo lépe.  

 



 
 

 

 Techniky práce se skupinou v rámci třídnických hodin 

 Při zařazení konkrétní aktivity je třeba mít na paměti: 

1. Zda je v souladu se stanoveným cílem 

2. Specifika cílové skupiny (třídy) 

3. Časové možnosti 

4. Prostorové podmínky 

 Motivace pro zapojení -> studenti se zapojí aktivně a sami za sebe (např. atraktivní název 

aktivity, úvodní příběh,… Pozor na soutěžení!). Způsob motivace záleží na typu aktivity a cíli. 

 Instrukce -> srozumitelně vysvětlit za jakých podmínek technika proběhne 

 Seznámit žáky s tím, co je jejich úkolem 

 Čím technika začíná, čím končí 

 Konkrétní podrobnosti, pravidla 

 Prostor pro dotazy 

Zadaná pravidla by se neměla v průběhu techniky měnit! 

 

 Role lektora/pedagoga 

 Pozorování (všímat si co nejvíce situací souvisejících s cíli, průběh komunikace studentů, 

kdo dává impulsy k činnosti,…) 

 Zásahy do průběhu techniky 

 Při porušení pravidel – od napomenutí až po zastavení techniky. 

 Minimalizace zásahů 

I nepředpokládaný průběh techniky může být po zreflektování pro žáky přínosem. 

 

 Reflexe jednotlivých technik (doporučení k jednotlivým technikám).  

= nejpodstatnější fáze techniky 

 Reflexe je prostor pro: 

 Sdílení pocitů a zkušeností 

 Zaměření pozornosti na určité téma či jev 

 Poukázání na nesnadnosti, zmapování a pojmenování přístupů a možností řešení 

 Role lektora/pedagoga: 

 Určuje směr reflexe (v souladu s cílem) 

 Klade otázky podněcující k přemýšlení 

 Dává prostor k vyjádření všem stranám 

 Na konci shrnuje nejpodstatnější výstupy 

 Kolbův cyklus 



 
 

 

 
 



 
 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Co dělat když – šikana a kyberšikana 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

Příloha č. 2: Co dělat když – užívání návykových látek 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

Příloha č. 3: Co dělat když – Netolismus 
 



 
 

 

Příloha č. 4: Metodický sešit – Klima třídy, možnosti práce se třídou 

V samostatném souboru ve formátu pdf.



 
 

 

Příloha č. 5: Prevence – efektivní vs. neefektivní 

 

 

 


