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Workshop v rámci projektu „MAP Karlovarsko II“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008557) – 

součást KA č. 4 „Implementace MAP“ 

 

 „Přístupy vedení třídnických hodin“ 
 

      Školní rok 2018/2019 

Lektorka: Mgr. Martina Kekulová (DPČ s MAS Sokolovsko o.p.s.) 

 

Organizační zajištění: MAS Sokolovsko o.p.s. (manažer implementace, asistentka, supervize ze strany 

hlavního manažera projektu). 

 

Cíl: Proškolit během prakticky vedených workshopů po jednom učiteli ze zapojených škol v metodice vedení 

třídnických hodin.  

 

Učitelé budou následně předávat zkušenosti svým kolegům na školách. Během školního roku bude účastníkům 

poskytována také metodická podpora a konzultace ze strany Mgr. Kekulové. 

 

Cílová skupiny: učitelé (zejména třídní učitelé) ZŠ, nepřímo budou podpořeni také žáci dvou tříd, kde budu 

probíhat ukázková část. 

 

Spolupracující subjekty: MAS Sokolovsko, zapojené školy. 

 

Popis: 

 

Workshop pro pedagogy „Přístupy vedení třídnických hodin“: kombinace praktické ukázky a teoretické, 

konzultační a diskusní části. 

 

10 setkání v průběhu školního roku 2018/2019 pro skupinu max. 10 pedagogů. 

 

Časový návrh realizace programu: 

 

 Začátek programu: 8:30 (lektorka seznámí účastníky s tématem, předá záznamový arch, aby si 

pedagogové mohli tvořit vlastní metodické postřehy) 

 

 Ukázková část: 8:55 – 11:40 (vede lektorka, přímá práce se třídou) 

 

 Konzultační část: 12:00 – 14:30  

 Konec programu: 14:30 

 

Tematická setkání: 

1) Nastavování pravidel ve třídě (možnosti práce se třídou na začátku šk. roku) 

2) Práce s bezpečím ve třídě, jak je načíst, tvořit, podpořit 

3) Rozvoj komunikačních dovedností v třídnických hodinách 

4) Řešení mezilidských vztahů ve třídě 

5) Podpora koheze (soudržnosti) ve školní třídě 
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Jedno téma se vždy zrealizuje ve dvou různých třídách (1. st. a 2. st.) na dvou různých školách. Pedagogové tak 

budou mít možnost vidět práci se třídou v rámci třídnických hodin ze dvou rovin. 

Setkání bude začínat praktickou ukázkou práce se třídou, které povede lektorka, Mgr. Martina Kekulová. Poté 

bude setkání pokračovat rozborem nad jednotlivými tématy z oblasti práce se třídou. 

 

Další: „Nastartování vztahů ve třídě“ = seznámit pedagogy s metodami a postupy práce s problémem, hledáním 

společných (se třídou, ostatními učiteli) postupů vedoucích ke zmírnění problému nebo dosažení 

neproblémového stavu (pravidla třídy, atd.). Utváření důvěry a její vliv na bezpečí ve třídě. Bezpečí ve třídě 

jako základní prvek a jeho vliv na fungování třídy. Styl vedení, komunikační dovednosti – neefektivní způsoby 

komunikace a efektivní komunikační dovednosti a postupy, otevřená komunikace, pozitivní posilování, zpětná 

vazba. 

 

Vzdělávací cíle = seznámit pedagogy s pedagogickými nástroji, postupy a metodami, které jim umožní 

mapování vztahů a stavu třídy. Ukázky příkladů nestandardizovaných sociometrických nástrojů zjišťujících 

vztahy ve třídě. Práce v nestandartním uspořádání – práce v komunitním kruhu, jeho důvody a pravidla. Ladění 

se ve skupině a jeho význam. Vlastní pozorování – jak pozorování vést, jak vést záznamy, jak porovnávat 

vlastní pozorování a pozorování žáků. 

 

Rozpis termínů setkání a míst (dvě školy, na každé proběhne vždy jedno téma). 

 

setkání den datum místo realizace (škola) téma 

1 pátek 21. 9. 2018 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 
1 

2 pátek 12. 10. 2018 Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., 

příspěvková organizace 
1 

3 středa 21. 11. 2018 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 
2 

4 pátek 7. 12. 2018 Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., 

příspěvková organizace 
2 

5 středa 23. 1. 2019 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 
3 

6 pondělí 25. 2. 2019 Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., 

příspěvková organizace 
3 

7 čtvrtek 21. 3. 2019 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 
4 

8 středa 17. 4. 2019 Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., 

příspěvková organizace 
4 

9 čtvrtek 16. 5. 2019 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 
5 

10 čtvrtek 13. 6. 2019 Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., 

příspěvková organizace 
5 

Seznam škol: 

 2. základní škola Bochov, příspěvková organizace 

 Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace 

 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace 

 Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace 

 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace 

 Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace 


