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Workshop ke zlepšování postojů ke škole a 
vzdělání u rodičů žáků ohrožených školní 
neúspěšností 

ZŠ Poběžovice 

28. 11. 2017 (15:30–17:30) 

Workshopu se zúčastnilo 5 rodičů žáků ohrožených školní neúspěšností a 2 učitelky ZŠ. Aktivita 

probíhala v jedné z učeben základní školy, přátelská a bezpečná atmosféra byla vytvořena mimo jiné 

i posezením v kruhu a možností malého občerstvení připraveného pro účastníky. 

Lektor v úvodu krátce představil téma významu vzdělání v životě člověka a rozdal účastníkům 15 

zásad výchovy (zejména pro hyperaktivní nebo agresivní děti) a Dvacatero vzkazů rodičům od jejich 

dětí, O obou inspirativních dokumentech mohli účastníci poté diskutovat. Lektor u každé zásady 

uváděl praktické příklady a zodpovídal konkrétní dotazy rodičů nebo učitelů. Nejvíce času bylo 

věnováno problematice odměn a trestů v rodinné výchově, stanovení pravidel denního režimu a 

jejich dodržování, oddělování nevhodného chování dítěte od jeho osobnosti, významu a účinku 

pochvaly u dětí pro pocit jistoty a bezpečí v rodině a zážitku úspěchu, nebo také motivaci dětí 

k učení (zejména ve věku pubescence, které je obdobím velkým změn a je třeba ze strany rodičů 

změnit výchovné postupy; na žádost účastníků bylo přislíbeno, že o problematice puberty bude 

věnováno další setkání). Rodiče byli také seznámeni s kompetencemi a posláním asistenta pedagoga 

(není ve třídě jen pro jednoho konkrétního žáka, nedělá věci za něj, vede ho k samostatnosti a 

pomáhá i ostatním dle pokynů pedagoga). 

Workshop měli účastníci příležitost zhodnotit a reflektovat formou vyplnění jednoduchého 

evaluačního formuláře. Rodiče ocenili zejména možnost konzultovat s psychologem konkrétní 

problémy spojené s pubertou svých dětí, získání užitečných rad a doporučení, jak při výchově 

postupovat, jak u svých dětí eliminovat projevy nežádoucího chování. Celkově hodnotili všichni 

zúčastnění setkání jako velmi zajímavé a přínosné. V rámci dalšího workshopu by opět rádi 

konzultovali otázky k tématu puberty a s tím spojené rady pro výchovu, ocenili by i větší časovou 

dotaci setkání. 

        


