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Pedagogický sbor staví na přátelském, ale náročném a ve svých požadavcích důsledném vztahu 

mezi učitelem a žákem, a to s využitím všech zásad výchovného stylu. 

 

Učitelé pracují ve svých vyučovacích předmětech v souladu se zásadami výchovného stylu, tedy 

v souladu s pojetím etické výchovy. Svým výchovným stylem zároveň podporují rozvoj žákovských 

klíčových kompetencí. 

Učitelé při tom uplatňují tyto zásady: 

1. Vytváříme ze třídy výchovné společenství 

Staráme se o dobré vztahy mezi žáky, vedeme je k vzájemné pomoci a spravedlivosti. Žáci jsou 

vedeni k činnostem, při kterých se učí zlepšovat vzájemné vztahy, což přispívá k pozitivnějšímu 

vyladění na druhé. 

 

2. Přijímáme žáka takového, jaký je – vyjadřujeme mu sympatie 

Při práci s žáky vycházíme z toho, že každý má svoji hodnotu, tu nacházíme a podporujeme. 

 

      3. Přisuzujeme žákům prosociálnost (atribuce prosociálnosti) 

Děti se stávají takovými, za jaké je považujeme, mají sklon přijmout názor o sobě. Snažíme se 

tedy vidět žáka takového, jaký by mohl být, verbálně přisuzujeme žákům rysy prosociálnosti, čímž 

zvyšujeme jeho tendenci chovat se v souladu s tím.   

 

     4.    Odměny a tresty užíváme uvážlivě a s mírou 

Využíváme ocenění a popisný jazyk, vyvarujeme se přemíry pochval, odměn i trestů- to by vedlo 

k jejich devalvaci. 

 

5. Stanovujeme jasná pravidla hry 

Pracujeme s pravidly chování, pravidly činností i zadávaných úkolů. Při jejich vzniku 

spolupracujeme v maximální míře s žáky, protože právě pravidla, na jejichž vytváření se zúčastnili, 

mají větší sklon respektovat. 

 

6. Využíváme induktivní disciplínu 

Upozorňujeme žáky v průběhu jejich nevhodného chování na jeho možné důsledky, obzvlášť pro 

okolí žáka. Tím též podporujeme jeho rozhodování a zodpovědnost. 

 

7. Do výchovného procesu zapojit rodiče 

Pracujeme maximálně na partnerském vztahu s rodiči našich žáků. 

 

8. Vybízíme žáky k prosociálnosti 

Výzvami k prosociálnímu chování žáků se snažíme upozornit na vhodné vzory chování a jejich 

přínos pro skupinu i společnost. 

 

9. Vytváříme ve škole vstřícnou pozitivní atmosféru 

Vytváříme atmosféru přátelství a pozitivna, zejména prostřednictvím pedagogické komunikace, 

vyjadřováním citů a empatií. Vycházíme při tom z přesvědčení, že atmosféra strachu ničí 

poznávání i výchovu, emoční neurčitost vede k neujasněnosti v postojích i činech. 


