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„Nevěřte všemu, co se vám   

k věření předkládá: Zkoumejte vše 

a přesvědčte se o všem sami!“

Jan Amos Komenský



Jiří Hruška

lektor, mentor, facilitátor, učitel

http://dvpp-hruska.cz



Cíle



 Sdílet různé příležitosti setkávání třídního 

učitele se svojí třídou

Cíle



 Sdílet různé příležitosti setkávání třídního 

učitele se svojí třídou

 Popsat, co vše by se dalo řešit v rámci 

třídnických hodin

Cíle



 Sdílet různé příležitosti setkávání třídního 

učitele se svojí třídou

 Popsat, co vše by se dalo řešit v rámci 

třídnických hodin

 Popsat, jak je dobré obsah třídnických hodin 

přizpůsobovat potřebám školního roku

Cíle



Mapování reality



 Jak často a při jakých příležitostech se se žáky 

scházíte?

Mapování reality



 Jak často a při jakých příležitostech se se žáky 

scházíte?

 Jaká je náplň třídnických hodin?

Mapování reality



 Jak často a při jakých příležitostech se se žáky 

scházíte?

 Jaká je náplň třídnických hodin?

 Jak se liší obsah třídnických hodin v průběhu 

školního roku?

Mapování reality



 Jak často a při jakých příležitostech se se žáky 

scházíte?

 Jaká je náplň třídnických hodin?

 Jak se liší obsah třídnických hodin v průběhu 

školního roku?

 Jak jste s nastaveným systémem spokojeni?

Mapování reality
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 Jak zakomponovat třídnické hodiny do pravidelného   

rozvrhu hodin?

 Paní Katko, tu TH máte z disponibilních hodin?

 Nějaká rada jak na to, když se stanete třídním v pololetí 

8. třídy? Třída bohužel moc nefunguje ...
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 Pavla Tichá: U nás to probíhá stejně jak u paní Kuvikové - každá první 

hodina, začátkem nového týdne

 Dana Šipulová: Ano, také máme každé pondělí první vyučovací hodinu.

 Pavla Šrůtová: Učím na téže škole. TH nejsou z disponibilních hodin, ale 

jsou pevně v rozvrhu.
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Jak často dělat třídnické hodiny?

1. Nepravidelně

• Před či po vyučování, ev. v hodinách (např. v 

hodinách třídního učitele)

2. Pravidelně

• Jako speciální předmět z disponibilních hodin

• V rámci stávajícího předmětu OV, RV  (např. 1 x 

za dva týdny nebo 1 x za měsíc vede tuto 

hodinu třídní učitel)

• Jako hodina(y) navíc ukotvené v rozvrhu
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- Nastavovat třídní pravidla a vyhodnocovat jejich dodržování

- Plánovat třídní akce

- Realizovat projekty

- Diskutovat a rozvíjet komunikační kompetence

- Realizovat simulace
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1. Poznávání třídy

 Rok před přebráním třídy učit v dané třídě a/nebo se 

účastnit akcí (výletů, školy v přírodě, lyžařského kurzu 

apod.).

 Před zahájením školního roku realizovat výjezdní 

harmonizační a adaptační kurz, ev. prvky harmonizačního a 

adaptačního kurzu realizovat přímo ve škole.



2. První týden školního roku

• Společně nastavit třídní pravidla a kriteria hodnocení 

celoroční práce třídy.

• Poznávat se v různých situacích.

• Stmelovat třídu – učit se spolupracovat, komunikovat, 

diskutovat, tolerovat se v názorech apod.

• Rozvíjet empatii a vzájemnou důvěru.

• Založit žákovská portfolia. 

• Nastavit kritéria pro hodnocení týmu a týmové 

spolupráce



3. Organizace školního roku

 Třídnické hodiny – jedna - dvě hodiny týdně, které by byly 

součástí rozvrhu (např. první hodina v pondělí, poslední hodina 

v pátek – možno organizovat i jako předmět z disponibilních 

hodin).

 Evaluační dílny k dodržování třídních pravidel, k vyhodnocování 

kritérií hodnocení, k práci se žákovskými portfolii apod.

 Realizovat aktivity na rozvoj klíčových kompetencí.

 Třídní projekty, výukové programy, simulace apod.

 Připravovat třídní akce – společné návštěvy kulturních akcí, 

exkurze, výlety, víkendovky, pobytové akce (lyžařský výcvik, 

škola v přírodě apod.)



4. Konec školního roku

 Vyhodnocení třídní práce na základě nastavených 

kritérií hodnocení týmu a týmové spolupráce, pravidel 

ap.

 Nastavit rámcový plán na příští školní rok – na co bude 

potřeba se zaměřit.



 Sdílet různé příležitosti setkávání třídního 

učitele se svojí třídou

 Popsat, co vše by se dalo řešit v rámci 

třídnických hodin

 Popsat, jak je dobré obsah třídnických hodin 

přizpůsobovat potřebám školního roku

Návrat k cílům



„Bože, dej mi klidnou mysl, abych 

přijal věci, které změnit nemůžu. Dej 

mi sílu, abych změnil věci, které změnit 

můžu.  A dej mi moudrost, abych 

rozlišil jedno od druhého. “

František z Assisi


