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1. ZHODNOCENÍ TŘÍDNICKÝCH HODIN VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 

V loňském školním roce probíhaly pravidelné třídnické hodiny již čtvrtým rokem.  Uskutečňovaly se v každé 
třídě pravidelně 1 – 2 krát za měsíc vždy v den určeným třídním učitelem. Každý třídní učitel volil při 
realizaci třídnických hodin svoji formu práce a přístupu k problémům i žákům. Podle vyjádření pedagogů 
nejčastěji věnovali třídní učitelé třídnické hodiny řešení aktuálních problémů ve třídě, kázeňským 
přestupkům nebo potřebným organizačním záležitostem a většina pravidelně zařazovala aktivity na zlepšení 
vztahů ve třídě, na pobavení třídy apod. Důležité je, že dle pozorování učitelů si žáci na třídnické hodiny 
zvykli a měli je rádi. 

Náplň třídnických hodin na 1. stupni ZŠ 

 řešení třídních záležitostí 
 chování dětí k sobě navzájem 
 tvorba a dodržování pravidel chování 
 aktivity na spolupráci ve skupině 
 utváření lepších vztahů ve třídě 
 rozvoj komunikace, dovednosti naslouchat 
 aktivity na začlenění nových žáků 

Náplň třídnických hodin na 2. stupni ZŠ 

 tvorba pravidel chování 
 utváření vztahů ve třídě 
 dotazníky s diskuzí, jak jsem si zvykl na druhém stupni, jaký mám problém (6. ročník) 
 aktivity různého druhu s reflexí 
 aktivity, kdy si třída volí sama cíl 
 přípravy výletů 
 volba povolání 
 ukončení školního roku (9. ročník), příprava almanachu 
 hry a aktivity na pobavení třídy 

Závěr 

1. Využívat nadále třídnické hodiny v práci s třídním kolektivem 
2. Zefektivnit náplň třídnických hodin 
3. Více vzdělat pedagogy ve vedení třídnických hodin 
4. Učitelé si více osvojí některé použitelné techniky (při plánování činností, řešení konfliktů mezi žáky, 

nastavení pravidel chování apod.) 
Stále nezapomínat zařazovat techniky na pobavení třídy  

5. Spolupracovat se školní psycholožkou 
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2. SMYSL TŘÍDNICKÉ PRÁCE 

Třídnické hodiny poskytují jedinečnou možnost pravidelné práce se vztahy uvnitř třídy. 

Velký smysl vidíme ve využití třídnických hodin pro řešení aktuálních problémů třídy. 

Necháme-li žáky pravidelně sdělovat, co se jim ve třídě líbí a co ne, vede to k tomu, že se podaří podchytit a 
často i vyřešit řadu problémů, které jinak mnohdy přerostou do takřka neřešitelných  

rozměrů. 

V letošním školním roce budou probíhat třídnické hodiny pravidelně jednou měsíčně v den, který určí každý 
třídní učitel sám. V případě potřeby nebo naléhavosti řešení třídního problému se mohou zařadit aktuálně 
kdykoliv jindy dle potřeby. 

3. ZPŮSOB VEDENÍ TŘÍDNICKÝCH HODIN 

Náš přístup je postaven na třech základních zásadách: 

1. INTERAKTIVITA (Zapojení žáků do činností) 
2. PROPOJENOST SE ŽIVOTEM ŽÁKŮ (Reagování na aktuální potřeby a problémy třídy a žáků, společné 

formulování praktických závěrů použitelných v životě žáků / třídy). 
3. PROVÁZEJÍCÍ ZPŮSOB VEDENÍ TŘÍDNICKÝCH HODIN (Učitel zde má především roli „usměrňovače“ 

činností nikoli „odborníka na správné řešení“. 

4. VÝBĚR TÉMAT TŘÍDNICKÝCH HODIN 

Jednou z hlavních zásad práce v třídnických hodinách je propojenost se životem žáků uvnitř třídy. Učitel by 
měl vybírat témata třídnických hodin na základě pozorování žáků a jejich reálných problémů a vyzývat žáky, 
aby sami sdělovali, čím by se chtěli zabývat. Pokud téma vybere učitel, měl by ho uvést tak, aby si ho žáci 
propojili se svými dosavadními zkušenostmi (viz Dubec, 2007, str. 13 a 17)1. 

Učitel by si měl každé téma třídnické hodiny předem připravit – zvolit téma, vybrat vhodnou metodu 
i aktivity k jeho naplnění (vždy závisí na konkrétní situaci ve třídě, na věku žáků, počtu žáků atd. – viz dále 
kapitoly 7 a 8). 

Např. na začátku školního roku jsou vhodné aktivity seznamovací (při příchodu nových žáků), aktivity na 
podporu vztahů mezi žáky, aktivity na práci s pravidly – viz kapitola 7 a dále popis aktivit. 

V průběhu školního roku pak aktivity na utváření identity třídy, na aktivní přístup k životu třídy, na řešení 
záležitostí ve třídě, na uzavírání zkušeností – viz kapitola 7 a popis aktivit. 

Je dobré také nezapomínat a zařazovat i aktivity na pobavení třídy (viz Dubec, 2007, str. 27)1. 

Učitel by si měl osvojit některé techniky, které se dají použít např. při plánování společných činností, při 
řešení konfliktů v rámci skupiny apod. Ale měl by mít většinou jen provázející roli a nespěchat s nabízením 
vlastního řešení. 

Metody osobnostní a sociální výchovy pro třídnické hodiny viz také na www.odyssea.cz. 

 
1 Dubec, Michal Třídnické hodiny. 1. vyd. Praha: Projekt Odyssea, 2007.  

 

 

Čísla kapitol a stran v následujících tabulkách odpovídají knize Dubec, Michal Třídnické hodiny. 1. vyd. 
Praha: Projekt Odyssea, 2007. 

http://www.odyssea.cz/
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5. MOŽNÉ ČINNOSTI, NÁPLŇ TŘÍDNICKÝCH HODIN 
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6. STRUKTURA TŘÍDNICKÉ HODINY 
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7. ZÁKLADNÍ METODY POUŽITELNÉ BĚHEM TŘÍDNICKÝCH HODIN 
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8. MOŽNÉ ROZVRŽENÍ TÉMAT BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU 
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9. POSTUP PŘI ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍCH PROBLÉMŮ TŘÍDY 
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10. TŘÍDNICKÉ HODINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 

 Třídnické hodiny se budou konat každý měsíc (1 – 2 krát měsíčně dle potřeby a rozhodnutí třídního 
učitele). Třídní učitelé si sami určí termíny a zapíší do TK, což bude kontrolovat ZŘŠ při pravidelných 
kontrolách TK. 

 V září by se třídní učitelé měli zaměřit na stanovení pravidel třídy (nedávat si jich příliš mnoho, ale dbát 
na jejich dodržování), vyvěsit je ve třídě, během školního roku je aktualizovat (pokud bude třeba), děti 
samy navrhnou sankce při porušování pravidel. Během celého roku aktivně podporovat pozitivní třídní 
klima a zvláště věnovat pozornost chování žáků vůči sobě i dospělým. Třídnické hodiny mohou mít 
i jinou formu (např. venkovní, sportovní, zábavní aj. aktivity). 

 

 

 

V Proseči dne 27. 9. 2019 
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 Mgr. Josef Roušar, PaedDr. Hana Mrkosová, 

 ředitel ZŠ a MŠ Proseč Mgr. Romana Pešková, 

  školní metodici prevence 

 


