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S  

� Očekávání 

� Mantinely možné práce s ne/kázní 

� Možná cesta při řešení nekázně 

� Možná cesta pro prevenci nekázně 

� Diagostické pomůcky 

 

Obsah prezentace 



Očekávání školských 
pracovníků 

a) Pomoc odjinud. 

b) Pomoc rychlá. 

c) Kvalitativní změna. 

d) Pomoc bezplatná, nebo nenákladná. 

e) Pomoc časově nenáročná. 



„Zjednodušeně lze říci s nadsázkou, že  
je očekávána pomoc šesti B.“ 

 
Bezplatná.  
Bezpracná. 
Bezproblémová. 
Bezpečná. 
Bezkonfliktní. 
Bez rodičů.  
 



Mantinely a hranice práce  
s nekázní ve škole 

A)  Pedagogické týmy 
- nedůslednost 
- nejednotnost 
-  absence jasných sankcí 
-  absence metodických porad o nekázni 
-  absence supervize 
- přebírání odpovědnosti za kázeň  



Mantinely a hranice práce  
s nekázní ve škole 

B) odborníci  
-  nabídka krátkodobých programů 
řešících pouze jeden segment z 
celku. (výjezdy, intervence bez 
systematického uchopení) 

-  ekonomické a časové možnosti 
-  odbornost/nekvalifikovanost 



Mantinely a hranice práce  
s nekázní ve škole 

C) Třídní kolektivy 
-  neošetřované kolektivy 
-  sloučené, po odchodu dětí na SŠ, 
-  nevhodně vedené, 
-  se změněnými normami, 
-  s šikanou, agresivitou atd. 
    



Mantinely a hranice práce  
s nekázní ve škole 

D) Třídní učitel/ka 
-  osobnostní specifika 
-  zanedbání třídy 
-  patologické pojetí práce s T.K. 
-  popírání reality 
  



Mantinely a hranice práce  
s nekázní ve škole 

E) Rodiče 
-  odmítnutí 
-  nespolupráce 
-  neobjektivita 



Podmínky systémového 
přístupu 

Zapojit se musí 
 
1.  pedagogický sbor včetně vedení 
 
2.  třídní kolektiv 
 
3.  někdy i rodiče 



Průběh z praxe 

a)  stanovení základního cíle telefonicky, mailem 
b)  monitoring 
c)  doladění cíle 
d)  diagnostický vstup 
e)  vyhodnocení 
f)  schůzka s vyučujícími pedagogy 
g)  stanovení postupu 
h)  realizace 
i)  kontrolní schůzka 
j)  doladění nového přístupu  
k)  začlenění do školního výchovného základu.  



Možná cesta systémového 
přístup k nekázni 

1.  zakázka 
2.  monitoring typů nekázně (hovor, 

vykřikování, vulgarity, agresivita, 
neuposlechnutí) 

3.  zmapování všech souvislostí 
4.  stanovení možných cílů/s ohledem na čas/

prostředky/zúčastněné/kompetence 



Možná cesta systémového 
přístup k nekázni 

Pedagogové 
- schůzka, kde se hledá jednotný přístup    
 k nekázni 
- hledání myšlenkového   
 uchopení “motta”, myšlenkové  
 základny pro danou třídu 
  (Disciplína nutností pro vrcholový sport) 

- hledání jiných spuštěčů nekázně.  
  (Boj o pozice, málo bezpečné prostředí) 

  
 



Možná cesta systémového 
přístup k nekázni 

Hledání typů sankcí a reakce na nekázeň 
s vyučujícími pedagogy dané třídy 
-  klouzavé přestávky 
-  nechávání po škole 
-  alternativní tresty 
-  řada dalších sankcí (poznámky, testy…) 



Možná cesta systémového 
přístup k nekázni 

Stanovení času pro začátek změny 
 
   aktivní transparentní začátek 
   rodiče, třídní schůzka, oznámení  
   a žádost o spolupráci 
   všichni pedagogové do první třídnické  
   hodiny vysvětlení, setkání dvou skupin  
   účastných v procesu. 
 



Možná cesta systémového 
přístup k nekázni 

Příklad :  
Sedmá třída upovídaná, těžce ovladatelná, zvyklá, 
že nic neplatí. Jako prvotně zřetelný problém byla 
nedůslednost při uplatňování sankcí. 
Zmapování ukázalo přítomnost velmi výrazných 
rozdílů v přístupu k nekázni a toho, co si mohou  
děti dovolit v jednotlivých hodinách. 
Při diskuzi v rámci schůzky s pedagogy, byla 
zvolena cesta klouzavých přestávek. 



Možná cesta systémového 
přístupu k nekázni 

“Klouzavé přestávky” ještě ten den 
včlenil ředitel do školního řádu jako 
součást přechodných opatření v případě 
nekázně třídy. 
První den proběhla třídní schůzka s 
rodiči. Druhý den třídnická hodina s 
dětmi za přítomnosti všech pedagogů. 



Možná cesta systémového 
přístupu k nekázni 

O velkých přestávkách probíhala  
vzájemná rychlá podpora pedagogů. 
Každý týden průběžné vyhodnocení,  
po čtrnácti dnech doladění praktikovaných  
postupů. 
Po šesti týdnech druhý monitoring. 
Po dvou měsících zhodnocení 
a spočítání percentuálního posunu stavu kázně. 



Možná cesta systémového 
přístupu k nekázni 

1. Jednotný přístup k porušování nekázně.  

2. Důslednost při uplatňování sankcí. (Béla) 

3. Mluvit s dětmi o sankcích v T.H,  
    při jejich porušení ale nediskutovat.  
        (umožňuje být s dítětem v nepříjemné situaci, být s ním, a rozumět mu,) 

 
 



Neptejte se, proč v danou chvíli, dítě by mělo 
být velmi dobře seznámeno se sankcemi a 
mělo by ji hned obdržet.  Diskutovat o 
různých trestch je možné o třídnické, ale 
nikoliv přímo při jejich porušení.  
Když dítě ví, že pedagog vždy naplní pravidla 
a sankce, přestane s ním smlouvat. Nedochází 
k věčnému soudcování, výmluvám, 
očekáváním, která jsou jednou naplněna jindy 
ne. Možnost projevit soucit s dítětem.  



Platí-li pravidla a sankce  
za všech okolností,  

klesají emoce kolem jejich uplatňování.  
 

 Když jsou přiměřeně nastavené, klesá 
 i nekázeň. 



Přeji vám dostatek důslednosti 
při udržování kázně. 
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