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promyslet a umět vhodně využít při běžné výuce. Postupně si možná ani nevšim-
neme, že nejen předáváme znalosti a dovednosti, ale rozvíjíme žáky i v mnoha 
dalších ohledech. Mimo to je třeba si pamatovat, že jakákoli výuka bude pro-
bíhat jen s obtížemi a nevalným výsledkem, když se žáci budou ve třídě cítit 
nepříjemně nebo přímo ohrožení. Místo soustředění na učivo budou přemýšlet, 
jak se mohou vyhnout útoku, nebezpečí nebo jen interakcím, které jsou jim 
nemilé. Jejich kapacita přemýšlet nad úkoly a prací při vyučovací hodině se tak 
značně omezí.

Shrnutí
Rozvoj sociálních dovedností [¶3845] patří v současné době k samozřej-
mým součástem vzdělávacího procesu. Přesto je pochopitelné, že mnozí 
učitelé nemají zcela jasnou představu, jak k němu mohou u svých žáků 
přispívat – v době jejich pregraduálního studia o tom s nimi nikdo pří-
liš nehovořil. Na obecné úrovni lze sociální dovednosti kategorizovat 
do pěti dimenzí – vrstevnické vztahy, seberegulace, vzdělávání, koope-
race a interakce s druhými osobami. Chceme-li, aby jejich rozvoj pro-
bíhal systematicky a účinně, je třeba vést v patrnosti některé základní 
postupy. Významným pojítkem mezi nimi je spolupráce učitelů, konti-
nuální práce se žáky a kladení důrazu na význam a využitelnost všeho 
naučeného také mimo vyučovací hodinu, v každodenním životě, při dal-
ším studiu a potenciálně také při výkonu profese.

KAPITOLA 3

Práce se třídou 
– vedení třídnických hodin

Pořádáte ve škole pravidelné třídnické hodiny? Je-li vaše odpověď kladná, pat-
říte do nepříliš početné skupiny škol, které se naučily využívat třídnických hodin 
pro podporu kolektivu školní třídy i k řešení všech školních záležitostí, které se 
netýkají přímo výuky. Je-li vaše odpověď záporná, možná máte ve svém ŠVP 
předmět, který se svojí podobou třídnickým hodinám blíží a vlastně je nahra-
zuje (v jedné prvostupňové škole ho nazvali komunikační dovednosti – každá 
třída od prvního do pátého ročníku ho má v rozvrhu a je mu věnována jedna 
hodina týdně). Vaše odpověď je možná záporná také proto, že se ve škole nic 
podobného jednoduše nekoná a zatím nemáte představu, co mohou třídnické 
hodiny obnášet a k čemu mohou být užitečné. 

3.1 

Účel třídnické hodiny
Ty, kteří doposud nemají příliš mnoho zkušeností s vedením třídnických hodin, 
pravděpodobně napadne odpověď, že při ní zúřadujeme omluvenky, případně 
sdělíme žákům nejbližší akce školy a možná vybereme peníze na fotky nebo 
na vstupenky do divadla. Organizační důvody rozhodně není nutné zatracovat. 
Mnozí třídní učitele si postesknou, že jsou s učivem ve svojí třídě pravidelně 

3865

3870



206

ŠKOLNÍ TŘÍDA3875

pozadu, neboť kdykoli přijdou do třídy, je třeba vyřešit ještě nějakou další zále-
žitost. Když přijdou do vedlejší třídy, jednoduše mohou hned učit. Na druhou 
stranu při třídnické hodině, kdy se jen vybírají omluvenky, se řada dětí i dospí-
vajících nudí, protože se jich to netýká, jen musí sedět ve třídě.

Důvody, které souvisejí se zcela odlišnou stránkou výchovy a vzdělávání dětí, 
říkají, že třídnické hodiny se vyplatí, protože při nich je příležitost podpořit 
soudržnost kolektivu třídy a máme možnosti rozvíjet sociální dovednosti žáků 
[¶3845]. Cíleně se při takových třídnických hodinách pracuje s celou vrstevnic-
kou skupinou, a tak se snažíme regulovat život ve třídě a udržet ho v takových 
mezích, aby se všichni mohli soustředit na učení. Z toho současně vyplývá, že 
třídnické hodiny jsou vnímány jako účinná prevence výskytu šikany i jiných 
forem rizikového chování (viz kapitola XY). Jednak máme příležitost zachytit 
náznaky ostrakizace či jiné formy nevhodného chování, jednak během tříd-
nických hodin záměrně pracujeme se žáky tak, abychom podpořili jejich vzá-
jemnou toleranci, povzbudili je k dodržování stanovených pravidel a sami dali 
najevo, že nehodláme akceptovat jakékoli projevy agrese, vulgarity či jiných 
nežádoucích forem chování. Toto pojetí pramení ze skutečnosti, že jakmile se 
ve třídě žáci necítí dobře a v bezpečí (stejně jako se dobře a v bezpečí necítí 
sám učitel), je pouze velmi obtížné normálně fungovat, tedy pracovat, učit se, 
plnit školní povinnosti. Příliš se nám totiž vracejí myšlenky na potíže, jejichž 
jsme součástí, a spíše máme tendenci se chránit a vyhýbat nepříjemnostem, než 
věnovat pozornost skutečné práci.

V neposlední řadě pravidelné třídnické hodiny mohou napomoci vzájemnému 
seznámení a navození takové atmosféry ve třídě, při níž lze komunikovat o růz-
norodých tématech, včetně takových, která se za jiných okolností nesdělují zcela 
snadno. Prostřednictvím třídnických hodin třídní učitel žáky mnohem intenziv-
něji pozná, vybuduje si s nimi hlubší vztah a současně je naučí společně hovořit 
a společně přemýšlet o životě ve třídě. Když pak nastane situace popsaná v kapi-
tole o využití vrstevníků při intervenci [¶3880], mnohem snáze pojmenujeme, co 
se událo, případně snáze hovoříme o pomoci spolužákovi.

3.2 

Organizace třídnických hodin
Osvědčuje se, když jsou třídnické hodiny stabilně umístěny do rozvrhu a pokud 
možno se nekonají ani nultou hodinu, ani v pozdních odpoledních hodinách. 
V některých školách z těchto důvodů předem počítají s třídnickými hodinami, 
když se vytvářejí rozvrhy pro učitele i pro třídy. Jedná se někdy o logicky 
poměrně náročnou operaci, protože do počítačových programů, které v sou-
časné době vedení škol pomáhají rozvrh tvořit, často taková hodina nelze 
zakomponovat. Přesto si s tím tvůrci rozvrhů umí poradit, neboť vědí, že se to 
škole vyplatí. 

Není řečeno, že třídnická hodina musí být každý týden, avšak jednou za čtrnáct 
dní až za tři týdny se hodí ji naplánovat (čtrnáctidenní interval je výhodný v tom 
smyslu, že můžeme říci, že se hodina koná např. každý sudý týden, takže se 
vyhneme zbytečným dohadům, kdy hodina je a kdy není). Bez ohledu na věk 
žáků je vhodné jim vysvětlit, proč se třídnické hodiny pravidelně konají a jaký 
to má smysl. Stejně tak se vyplatí zdůvodnit konání třídnických hodin rodičům 
žáků – v opačném případě si nemusí uvědomovat jejich význam, protože oni 
nic takového ve škole nezažili. Vcelku oprávněným důvodem je podpora spo-
lečného života ve třídě a zajištění nutných organizačních záležitostí. Je zcela 
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