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Balík rolí



Gymnázium jana palacha praha 1, s.r.o.
- vzniklo na jaře 1991, jako jedna z prvních soukromých 

škol v ČR

- čtyřleté gymnázium se všeobecným zaměřením

- v současné době – cca 170 žáků v 8 třídách

- inkluzivní

- rodinná, komorní atmosféra

- Některé aktivity , o kterých budeme mluvit, jsou hrazeny 

z grantu AREA 51 (CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001434)na 

rozvoj demokratické kultury ve škole prostřednictvím 

mediálního vzdělávání



Představení nora jakobová a veronika vitošková



Témata podpory učitelů I.
1) Role učitele, hranice

2) Učitelské kompetence (např. flexibilita, adaptabilita, 

sebereflexe, interakce se studenty, management třídy aj.)

3) Komunikace a kooperace v týmu, směrem k vedení školy

4) Práce s dětmi s SVP



Témata podpory učitelů II.
5) Time management

6) Work - life  balance

7) Psychohygiena, “péče o učitelskou 

duši”

8) Distanční výuka, opatření vzhledem ke 

epid.situaci

9) Vzdělávání, seberozvoj (např. 

formativní hodnocení aj.)



Svoboda učit se/svoboda učení
- Negativní svoboda (od zasahování), Pozitivní svoboda 

(regulace sebe sama, “Jsem svým pánem”) - Isaiah Berlin

- Negativní svoboda: MŠMT (řád, RVP), škola jako instituce 

(ŠVP, směřování a filosofie školy), pedagogický sbor a klima 

v něm

- Aktuální epidemiologická situace

- Pozitivní svoboda: Volnost v rozvoji kompetencí - motivace, 

je z čeho si vybírat, a jak kompetence rozvíjet - dobrovolná 

vs. povinná školení a seberozvoj (vedení školy)



Formy podpory
1) Klasická poradenská praxe (konzultace, emaily, 

telefonáty/video-hovory, porady aj.)

2) Školení na aktuální témata (ve škole, na výjezdech)

3) Videotrénink interakcí (VTI)

4) Facilitace konzultací předmětových sekcí





příprava na formativní hodnocení
- probíhala cca 1 pololetí před prvním uskutečněním 

vzdělávací akce na toto téma (seznámení učitelů s 

významem, benefitem pro školu, hledání styčných bodů se 

ŠVP školy, začátek práce se sebereflexí učitelů)

- spolupráce se spol. EduLab. - akreditovaná školení na 

téma FH

- úprava školení na míru škole (důvody: efektivnost, 

přijetí tématu učitelským týmem)

- běžná komunikace s učiteli na dané téma

- tvorba materiálů, zápisky z konzultací apod.





Formativní hodnocení
- velkým tématem v učitelském sboru bylo - co to je a není 

FH (vysvětlení významu poskytnut velký prostor)

- seznámení s hlavními strategiemi FH

- proběhlo 1 celodenní školení + následná práce na 

poradách, další školení proběhne na konci září

- po vzdělávací akci vždy plán na další období

- společná práce na slovním hodnocení v závěru školního 

roku 



videotrénink interakcí
- Podpora kompetencí

- Posílení, seberozvoj

- Změna

- Aktivita 

- Zvýšení motivace

- Zlepšení atmosféry ve třídě

- Prevence konfliktů, 

vyhoření

- Podpora při práci s žáky se 

SVP



Hlavní témata učitelů gjp v rámci vti i.
- Vidět se a slyšet se a dostat zpětnou vazbu – podpora 

kompetencí

- Rozdělování pozornosti v rámci celé třídy

- Aktivizace studentů (rovnováha řízení vs. aktivace)

- „Problémový“ žák – jak interpretuje signály žáka, bludný 

kruh, boj o moc, bezmoc vs. vřelost, struktura a 

kooperace

- „Problémová“ třída/ „problémová“ skupinka ve třídě



Hlavní témata učitelů gjp v rámci vti ii.
- Pojmenování - naučit se jej – co vidí, slyší, co si 

přeji, aby dělalo, aby nedělalo, co si myslím, že cítí, 
myslí, prožívá

- Podpora dialogu mezi učitelem a žákem, budování 
pozitivních vztahů



porozumění kompetencím studentů v předmětech
- téma se objevilo v rámci práce na formativním hodnocení

- tzv. “co se má student naučit, co si odnést”

- podpora učitelů v oblasti porozumění kompetencím a 

vnímání souvislosti s formativním hodnocením

- systém zápisů pro potřeby podkladů pro závěrečné 

hodnocení studentů a rozvoj studentů ve výuce

- souvislost s pedagogickou diagnostikou 

- snaha o vzájemné inspirace v pedagogickém sboru



Aktuální potřeby učitelů
- Adaptace na nejistou situaci s Covid 19

- Inovace praxe s ohledem na online výuku

- Kompetence k práci s žáky se SVP (+ adaptace na změny 

legislativy)

- Systém záznamu rozvoje studentů ve výuce

Příklady výroků učitelů:

“Vždycky potřebuji vědět, jak daná novinka či inovace souvisí s mojí výukou a pak ji 

umím spíše aplikovat.”

“V současné době musíme hodně improvizovat a občas by se hodil návod, jak si s 

konkrétními situacemi poradit.”




