
 
 

 

Metodické doporučení pro pedagogy při návratu dětí do škol 
  
Nová situace, kterou nikdo nečekal, s sebou bezesporu přinesla mnoho změn, se kterými je třeba počítat po 

návratu dětí zpět do škol. Prioritní bude jak dohánění látky a zameškaného učiva, tak práce na opětovném 

nastavení bezpečného klimatu třídy. Protože situace, kterou nyní všichni prožíváme, postihla velkou mírou také 

třídní kolektivy, na které je třeba se zaměřit.  

Návrat dětí zpět do škol není stejný jako obvyklý návrat po prázdninách. Žáci se po dlouhou dobu učili formou 

domácí výuky, která byla v různých předmětech různá – někomu domácí výuka vyhovovala, někomu ne. Někteří 

žáci měli pro domácí výuku vhodné prostředí a podporu rodičů, některým naopak takovéto vhodné prostředí mohlo 

chybět. Důležitou roli hrál také průběžný kontakt s kamarády, který někteří žáci mohli zcela postrádat. To, a další 

faktory, mohou výrazně ovlivnit startovní pozice žáků vracejících se do škol. A proto můžeme očekávat různé 

emoční reakce žáků po návratu do školy. Důležitým faktorem je také to, že někteří žáci z jednoho třídního 

kolektivu přišli zpátky do školy již na jaře, zatímco jiní měli stále domácí výuku a do školy se vrací až po letních 

prázdninách. 

Nesmíme zapomínat na to, že si žáci prožili traumatickou událost a mnohdy nevíme a vědět nebudeme, v jaké 

míře je samotné, nebo jejich rodinu konkrétně, tato událost zasáhla. Jak učitel, tak třída by měli respektovat to, zda 

žák o svých pocitech a emocích mluvit chce nebo nechce a poskytnout mu pro jeho projev vhodné prostředí a 

podporu.1 Je nutné s dětmi probrat to, co prožili ještě předtím, než nastane plná výuka. Dát žákům možnost a 

příležitost, kde k tomuto sdílení může dojít.2 V opačném případě může dojít k narušování výuky.  

Pro znovuobnovení příznivého klimatu třídy je proto třeba se třídou pracovat pomocí třídnických hodin, 

adaptačních a preventivních programů. Za naši organizaci Prev-Centrum z.ú. byla vytvořena speciální nabídka 

programů, které reagují na aktuální situaci, mezi které patří mj. také adaptační program 

(https://drive.google.com/file/d/1GNU2XZNfgvCS1bi0sjvx8Tm3plzN3BpL/view?usp=sharing), který je teď, víc než 

kdy jindy, vhodný na začátek školního roku zařadit. 

Je možné, že děti budou ve stresu jednak z toho, co je ve škole čeká ze strany učitele a výuky a dohánění učiva, 

ale také z toho, zda vztahy, které tam před krizí zanechali, budou stále stejné a funkční a zda se ve třídě mohou 

stále cítit bezpečně. 

 

 

 
1 Např. učitel se může pokusit zajistit, aby školní třída vypadala stejně nebo podobně, jako když žáci ze školy odcházeli; 

promyslet si, kolik energie a času by byl ochoten vložit do individuální práce s jednotlivými žáky; prodiskutovat s ostatními 

pedagogy vhodnost klasifikace; se žáky o aktuální situaci a jejím možném vývinu mluvit. 

2 Např. při třídnických hodinách nebo v jiném, zvláště pro tuto příležitost vymezeném, čase. 
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Podpora soudržnosti třídy a bezpečného klimatu 

Na straně učitele je podpořit soudržnost třídy, a to různými možnými postupy: 

o Uplynulé situaci se během třídnických hodin nevyhýbat. Naopak – učitel by měl úvodem výuky sám 

s tímto tématem přijít a krátce shrnout, kam se během učení online žáci posunuli, jak to probíhalo atd. 

V běžných výukových hodinách dát řešení uplynulé situace buď jasně vymezený prostor, a tento prostor 

dodržet nebo odkázat na třídnické hodiny, ve kterých zajistit vhodný, bezpečný a dostačený prostor pro 

řešení minulé i aktuální situace zejména vzhledem k třídnímu kolektivu. Neoddalovat třídnické hodiny, 

ideálně s nimi začínat se začátkem vyučování a pravidelně v kratších (týdenních až čtrnáctidenních 

intervalech) je opakovat.  

o Důležitým bodem je dát žákům alespoň předběžný pracovní plán a ujasnit si, jakou formou bude 

probíhat hodnocení. Učitel sám (případně s kolegy z učitelského sboru) by měl zvážit, jakým způsobem 

bude hodnocení žáků po následující týdny probíhat. 

o Dát žákům prostor ventilovat své pocity z návratu zpět do školy a třídního kolektivu právě v třídnických 

hodinách, a to i po delším čase, a ne pouze v prvním týdnu návratu do školy. Pokud se na to učitel sám 

necítí, je dobré pozvat si do třídnických hodin školního metodika prevence, výchovného poradce či 

školního psychologa, případně s nimi své postupy konzultovat. Případně domluvit spolupráci s externí 

organizací poskytující programy primární prevence. 

o Připomenout žákům, že pokud se oni sami necítí s aktuální situací srovnaní, pokud je pro ně těžké mluvit o 

tom, co prožili, jsou jim učitelé, školní metodici prevence, školní psychologové, speciální pedagogové a 

další odborníci k dispozici. 

o Je také potřeba si ujasnit a myslet na to, čeho budete chtít během třídnických hodin dosáhnout. Opětovná 

koheze třídy tak může být otázkou pár dní či týdnů, ale může to být také dlouhodobý proces, se kterým je 

třeba počítat a na který je třeba se připravit. 

Problémem může být také návrat pouze části třídy (čili zejména v období před koncem školního roku 

2019/2020) – nevyrovnané znalosti i pozice ve třídě, žáci často sdílí zkušenosti mezi sebou a někteří jsou tím 

pádem odtrženi. Tím také vyvstává možný problém postupné adaptace – někteří žáci, kteří např. nastoupili do 

školy již v květnu/ červnu, mohou být lépe zadaptovaní než ti žáci, kteří nastoupí až po prázdninách. Tím pádem 

budou někteří žáci „napřed“. Někteří žáci budou po začátku školního roku 2020/2021 lépe připraveni na to, že již 

nastává nový školní rok a výuka, někteří (kteří zůstali na jaře doma), budou zřejmě potřebovat opětovnou 

postupnou adaptaci, aby si znovu zvykli nejen na výuku offline, ale také znovu na školní kolektiv a školní systém a 

řád, který je velmi jiný, než ten domácí. Nelze také zapomínat na to, že žáci, kteří se do školy vrátili na jaře, budou 

mít úplně jinou pozici v kolektivu třídy než žáci, kteří se do školy vrátí až na podzim. Další významnou roli také 

hraje rozdělení školních skupin (viz skupina do 15 dětí) na jaře školního roku 2019/2020.  

 



 
 

 

Krizové situace ve třídách a jejich možné řešení 

Jak bylo řečeno výše, žáci se mohou, a předpokládejme, že se budou, k epidemiologické situaci vracet. Může jít 

o formu sdílení zážitků, ale také možných traumat nebo stigmatizace. V důsledku toho mohou ve třídách nastat 

různé krizové situace, např.: 

o Rizikové chování žáků (např. nadměrné užívání PC, poruchy příjmu potravy, kyberšikana, 

experimentování s návykovými látkami). Důsledky tohoto rizikového chování se mohou projevovat po 

návratu do školy, kde se s nimi budou potýkat především učitelé. Kroky k řešení důsledků těchto situací se 

potom řeší v závislosti na konkrétním typu rizikového chování. Základem je vždy zmapovat celou situaci a 

zajistit bezpečí všem žákům, kteří by mohli být tímto chováním postihnuti. Při zjištění, že se rizikové 

chování na škole vyskytuje, postupuje škola podle svého krizového plánu (podrobnosti viz také metodická 

doporučení MŠMT: https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-

a-pokyny).  

o U vyčleněných žáků je riziko, že se vyčlenění ještě více prohloubí. Zejména bereme-li v potaz postupný 

návrat do tříd, kde může nastat pevnější stmelení u žáků, kteří se navrátí již na jaře, oproti těm, kteří se 

navrátí až počátkem nového školního roku. Zde je opět důležité podpořit kohezi třídy (viz výše), stále 

monitorovat klima třídy a sledovat pozice těchto vyloučených žáků. 

o Pokud byl někdo nemocný (ať už žák nebo někdo z rodiny), případně další projevy epidemiologické 

situace: úmrtí v rodině žáků, horší ekonomická situace rodiny, ztráta zaměstnání rodiče, aj. Také v tomto 

případě je zejména na třídním učiteli, aby zůstal klidný a chápavý k danému tématu. S tím souvisí také 

prevence stigmatizace = je důležité, aby nebyly zveřejňovány jména žáků, kteří některou z výše 

popsaných situací zažili, pokud si to tak oni sami nepřejí. U těchto žáků také může dojít k odloučení vlivem 

onemocnění. Pokud se tak stane, je ze strany učitele vhodné přistupovat k takovému žákovi stejně, jako by 

došlo k odloučení ze skupiny i z jiných příčin (např. šikana). Pokud se toto téma dotýká třídního kolektivu, 

je vhodné obrátit se na odborníky z oblasti primární prevence. 

o Stres z dohánění výuky a s ním spojené chování a prožívání žáků. Je třeba žáky ujistit v tom, co dělají a 

dávat jim vědět dopředu písemky, testy a nejlépe udělat dlouhodobější plán, kdy žáci budou vědět kdy, co 

a jak. Stres z dohánění výuky se může také projevit nepozorností ve výuce (nedostatečná adaptace žáků 

zpět do třídy) nebo naopak „hroucením se“ či záškoláctvím. 

o Problémy žáků, které se v kolektivu vyskytovaly před epidemiologickou situací, ať už aktivně řešené 

či prozatím neřešené, se po návratu žáků do tříd mohou prohloubit či naopak vymizet. Bez ohledu na to, 

zda se situace bude vyvíjet jedním nebo druhým směrem, je potřeba třídu sledovat a komunikovat s ní. 

Stejně tak je třeba sledovat problém či problémy, který byly řešeny, a situaci monitorovat tak, aby bylo 

možné včas zasáhnout. 

Jakožto programy primární prevence jsme se současné situaci flexibilně přizpůsobili, a proto Vám, kromě naší 

běžné nabídky služeb a témat všeobecné primární prevence, nabízíme také témata nová, vztahující se k aktuální 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
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době. V naší nabídce, kterou jste od nás již obdrželi emailem, cílíme na důležitá témata se kterými se žáci a 

studenti potýkali a budou potýkat. Budeme poskytovat programy zaměřené přímo na znovu adaptaci kolektivu třídy 

a také služby pro Vás pedagogy a pro rodiče – více viz email odkazující na Nová témata a služby. Pro více 

informací ohledně typů programů, či případného zájmu o jejich realizaci nás neváhejte kontaktovat. 

Doporučujeme v době po pandemické na primární prevenci rizikového chování nezapomínat, její důležitost v této 

době je nesporná, jak potvrzují stanoviska odborných společností i vedoucích orgánů (viz např. 

https://www.osprch.cz/index.php/38-dulezitost-primarni-prevence-po-znovuotevreni-skol).  
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