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dítě. Ve výše uvedených případech musí učitel komunikovat 
problémy napřímo s rodiči a  je informovat a případně vést 
k odpovědnosti. Mluvit by s nimi měl jasně a otevřeně: svým 
přístupem dítěti zbytečně znesnadňujete život ve škole.

Současně jsou některé přestupky natolik banální, že bychom 
jim měli věnovat pozornost pouze na úrovni upozornění, vy-
jádření nesouhlasu, odmítnutí, leč dál se jimi nezabývat. Má 
tedy pak učitel dělat rozdíly? V některých případech ano. Jen 
je musí (když je to možné, tak předem) komunikovat se žáky 
ve třídě i s jejich rodiči.

K čemu tedy pak máme pravidla, když se přimlouvám, abychom 
je někdy nedodržovali? Vytvářejí rámec, ve kterém se budeme 
pohybovat. Nejde však o  zákony, u  kterých každý přestupek 
s sebou nese sankce. Náš dosavadní víceméně dekontextuali-
zovaný přístup k narušení pravidel (je v zásadě jedno, čím byl 
čin ovlivněn, ale jedná se o prohřešek) leckdy znemožňuje ná-
pravu a zvyšuje otrávenost dětí ze školní docházky.

Když jsem chodil do školy, u  řady písemek jsme měli dvě 
známky: za chyby a  za úpravu. Takže pak bylo např. 2/4. 
Nevím, jestli bychom nemohli podobný princip analogicky 
uplatnit i  dnes v  oblasti výchovné. Dítě na prvním stupni 
přijde víc než třikrát pozdě, rodiče dostanou napomenutí 
třídního učitele. V pololetí pak rodiče obdrží dvojku z cho-
vání, protože nedošlo ke zlepšení. Naproti tomu dítě dosta-
ne z  chování jedničku, protože se chová zcela přiměřeně. 
Prosím, abychom nechali stranou otázku, jestli by něco po-
dobného mělo platit při hodnocení vzdělávacích výsledků. 
Ještě jednu malou známku doporučoval. Ta by byla určena 
pro školu. Většinou by to byla jednička, ale nějaké snížené 
známky by se také našly.
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1 Ve formátu třídní učitel + rodiče žáků dané třídy.

Ovšem co jde snadno v případě bačkor, nemusí se podařit 
v případě pozdních příchodů. Rodiče mohou vyjíždět o pět 
minut dřív, ale není žádoucí, aby vyjížděli s takovou rezervou, 
že sice dojedou včas i v případě kolize na silnici, ale většinou 
pak bude Fanda stepovat před zavřenou školou. Maminka 
může nastavit dceři buzení a ještě z práce zavolat, požádat 
sousedku. Ale to je asi všechno, co mě napadá.

Rozhodně chceme posilovat odpovědnost samotných dětí. 
Říkáme, že dříve všechno zvládaly, byly mnohem samostat-
nější. Dnes je tomu poněkud jinak. My realitu nepředěláme, 
když „vychováme“ jedno dítě. Je jiná doba než před sto lety, 
kdy děti nechodily nějakou dobu do školy, protože doma 
pomáhaly například vybírat brambory. I  my jsme jezdili se 
školou na chmel i  na ty brambory. Chci tím říct, že někdy 
mají podmínky ve společnosti nebo v  rodině krátkodobou 
přednost i před povinnou školní docházkou a pravidly školy.

Přijali jsme zásadu, že nelze v životě diskriminovat děti za po-
litické či náboženské přesvědčení rodičů. Jsem přesvědčený, 
že to platí i  pro veškeré jejich hodnocení ve škole. Neměli 
bychom je tedy ani trestat za přestupky rodičů v  běžných 
provozních záležitostech. Školnímu řádu navzdory.

PhDr. Václav Mertin, dětský 
psycholog

Co je účelem třídní schůzky?
J A R M I L A  K U B Á Ň KO VÁ

Tzv. klasické třídní schůzky1 jsou v hovorech na Lince pro rodinu a školu 116 000 tématem, 
které je obvykle zmíněno jen okrajově. A jak už z povahy naší práce plyne, málokdy z nich 
volající odcházel ne snad nadšen, ale aspoň s pocitem, že byl ve škole vítán a s obnovenou 
důvěrou, že si pro své dítě vybral dobrou školu. Co může škola udělat, aby takových rodičů 
bylo více?

Jak již bylo zmíněno v listopadovém vydání Řízení školy (Ro-
dič ve škole), často pouhé pozvání do školy postačí k tomu, 
aby nálada oslovených rodičů znatelně poklesla. Jejich vlast-
ní vzpomínky na školu mnohdy nejsou příjemné, a i když se 

budete snažit sebevíc (a nabídnete rodičům kávu, prostor se 
vyjádřit, uvedete časový rámec schůzky), bude to dost mož-
ná trvat i několik let, než si uvědomí, že nejste jejich nepřáte-
lé, ale lidé, kteří mají zájem na dobré budoucnosti jejich dětí.
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Z jistého úhlu pohledu jsou tedy třídní schůzky2 jinou a další 
příležitostí, jak s rodiči budovat kooperující vztahy. Co tedy 
udělat, aby se to dařilo? K  tomu potřebujeme zjistit, proč 
třídní schůzky vlastně svoláváme, tj. co je jejich účelem.

Kdy jsou klasické třídní schůzky zbytné?

Je nám známo, že v některých školách tuto praxi už dávno 
opustili, tj. s rodiči svých žáků se učitelé scházejí buď v rám-
ci vypsaných hodin určených ke konzultacím, nebo v rámci 
schůzek ve formátu učitel – žák – rodič.

Pokud bych měla tlumočit argumenty vyučujících těchto 
školh, tak obvykle říkají, že provozní informace (k organizaci 
školního roku, k  plánovaným exkurzím) předávají rodičům 
elektronickou cestou a stejně je informují o prospěchu jejich 
dětí. A má-li určitý žák prospěchové či výchovné potíže, zvou 
si daného rodiče na individuální schůzku. A právě kombina-
cí přístupu „informace předávám elektronicky“ a „potíže 
řeším individuálně“ je vedlo k opuštění klasických třídních 
schůzek. Až na drobné výjimky volající z řad rodičů tuto pra-
xi oceňují.

Kdy je vhodné setkání se všemi rodiči 
najednou?

Pomineme-li krizové (tj.  z  podstaty věci nepříjemné) situa-
ce3, existují de facto jen dvě příležitosti, kdy lze říct, že vo-
lající chápou, proč byli pozvání do školy společně s  jinými 
rodiči, a to při
1. nástupu žáků do (nové) školy / změně třídního učitele
2. řešení situace, která se týká všech stejným dílem (typicky 

školní výlet)

Zatímco v  prvním případě lze daleko přesněji než o  tříd-
ních schůzkách budoucích prvňáčků nebo primánů mluvit 
o společenské seznamovací akci, tak v druhém případě má 
schůzka charakter porady. Nutno říci, že ani jedna z nich 
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2 Vedle individuálního jednání s rodiči, viz listopadový článek Rodič ve škole.

3 

3 Např. odhalení šikany, tragické úmrtí dotýkající se školy ad.

4 

4 Existují školy, které tyto akce pořádají v salonku blízké restaurace.

se ze své povahy nemusí konat přímo ve třídě.4 To účelům 
schůzky (zejm. uvedeným pod bodem jedna, tj. představení 
se, vysvětlení způsobů práce a nastavení informačních kaná-
lů) nijak neškodí.

Pro druhou možnost, tj. poradu o školní akci, která předpo-
kládá participaci rodičů (i kdyby se měli „jen“ vyjádřit k ná-
vrhům školy), doporučujeme držet se osvědčených a časem 
prověřených doporučení

dejte pravděpodobným účastníkům vědět o konání akce 
s časovým předstihem (také už dopředu milujete porady, 
o nichž víte jen den dopředu?)
seznamte účastníky s jednotlivými body a časovým plá-
nem porady (chcete-li spolupracující rodiče, ukažte jim, 
že si vážíte jejich času  – tj. že je zvete na promyšlenou 
akci, která má začátek i konec)
dopředu jim řekněte, co od nich očekáváte (mají hlaso-
vat? mají něco zařídit? mají přispět finančně?)
sdělte jim, jak se v  případě nechtěné neúčasti mohou 
do porady zapojit, resp. jak se dozvědí výsledek porady 
v případě, že se jí dobrovolně nezúčastní (neb je jim dané 
téma srdečně jedno)

Vážené paní ředitelky a páni ředitelé, vím, že vaše práce je 
svázána mnoha nařízeními a vyhláškami. Ovšem, zrovna po-
doba třídních schůzek je ve vašich rukou. Velmi vám přeji, 
aby jejich podoba prohlubovala korektní a  spolupracující 
vztahy mezi školou a rodiči vašich žáků.

Mgr. Jarmila Kubáňková, Ph.D., 
metodička služeb 116 000 a 116 123, 
statutární zástupkyně Cesta z krize, 
z. ú.
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