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Vzdělávací cyklus pro ředitele škol 1. – 3. 11. 2017 

Zápis k semináři Školní klima, Třídní klima, lektor Robert Čapek 

 

Datum konání: 2. 11. 2017, 8.30 

Přítomni:  Dle prezenční listiny 

 

Úvod: 

- Přestavení lektora Roberta Čapka (školní psycholog, lektor, učitel, didaktik) a představení jeho 
pracovní činnosti. 

Téma školní klima a třídní klima. 

- Klima ve třídě.  
o Rozdíl mezi klima a atmosférou. Klima je trvalá dlouhodobá hodnota.  
o Vztah učitele s dětmi – metodika učení, komunikace, hodnocení, odměny a tresty, 

spoluúčast. Pravidla jsou jednoduchá – dobré klima se pozná podle toho, jak naplňuje 
učitel uvedené složky. 

o Výuka -  správně klimatická je ta výuka, která je pro děti stále zajímavá (učitel přináší 
stále zajímavou výuku). Žádná hodina by se neměla opakovat. 

o Učitel podporuje klima tím, že volí vhodné metody učení. 
o Volba správné komunikace. Dát žákům více prostoru, práce ve skupinách. Jedním 

z indikátorů pro určení třídního klimatu je zjištění, kdo více mluví, žáci nebo učitel?? 
o Spoluúčast žáků – projevuje se na mnoha místech, pokud to učitel dovolí. Příklad 

projektové vyučování, práce ve skupince (žáci se mezi sebou dohodnou, co budou dělat, 
jak to budou dělat, jak si rozdělí práci apod.). Touto metodou vysvětlí dětem, proč to 
dělají (např. dnes budete výzkumníci a budete dělat toto apod.). 

o Pravidla, která učitel upevňuje ve třídě, tvoří klima. V dnešní době je běžné, že se při 
vyučování zvyšuje hlas, dávají se tresty (písemky apod.), tím se zhoršuje klima ve třídě a 
snižuje se aktivní účast žáků. V druhé verzi jsou dána určitá pravidla hry (když nebudeš 
dodržovat pravidla, nebudeme hru hrát). 

o Práce musí bavit učitele, aby bavila i žáky. 
 

- Školní klima  
o Vždy přemýšlet, co udělá nařízení se školním klimatem.  
o Žáci se musí o svou třídu starat, ale musí věřit, že je třída jejich.  
o Ředitel musí vědět, co je a co není možné.  
o Pro změnu je nutné přesvědčit, že změna je v pořádku.  
o Učitel by měl vědět, že má ředitel zájem o to, vědět, jak učí.  
o Sjednotit přístup učení.  
o Podpora učitelů, kteří dělají správně.  
o Společné sborovny. 
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- Hodnocení klimatu: 
o Zjištění kvality edukace – ptaní se žáků apod.  
o Učitel by měl evaluovat svoji výuku.  
o Dotazník na měření klimatu. Dotazníky MCI, dotazník CES (na druhý stupeň). CES je o 

anonymním odevzdání, vyjádření ke konkrétnímu učiteli. Může měřit učitel, nemusí 
dělat psycholog.  

 

- Práce s účastníky  
o Dotazník, napište otázku, kterou byste položili rodičům. Následné vyjádření k otázkám 

účastníků.  
- Ukázka jak správně vytvořit dotazník. Musí být na jednu stránku. Řešit vztahy, kvalitu výuky, 

materiální zázemí, spokojenost dětí apod. 6 oblastí. Vytvoření komise na každou oblast. Udělat 
výroky, které ukazují ideální stav té oblasti a to z pohledu žáka i učitele a ředitele. Najít ideální 
výrok.  

- Ukázka práce s oblíbenci. Jak to vypadá v praxi a jak by to mělo být. Neobjektivní a nespravedlivé 
hodnocení.  

- Příklady metod výuky. 
- Diskuze. 
- Ukončení a poděkování lektorovi a účastníkům. 
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