
Manažment triedy a komunikácia pedagóga 

 

V súčasnej dobe sa v odborných kruhoch i laickej verejnosti často rozoberá problematika zmeny 

školského systému. Vedie k tomu všeobecná nespokojnosť so vzdelávaním na našich školách 

podmienená aj nelichotivými výsledkami v celosvetovom meraní vzdelávania cez projekt PISA 

(zapojení sú 15-roční žiaci zo 68 krajín OECD), ktoré sa uskutočňuje každé tri roky.                   

Testy PISA majú status najdôležitejšej skúšky, ktorou sa meria vzdelanosť národa. Slovenskí žiaci si 

pohoršili vo všetkých sledovaných oblastiach – v matematickej, čitateľskej aj prírodovednej 

gramotnosti. Konštatuje sa, že vedomostná úroveň u nás poklesla na takmer všetkých typoch škôl. 

Narástla riziková skupina žiakov (tých s najnižšou úrovňou vedomostí) a to na ZŠ a SŠ bez maturity. 

Stojí za to zamyslieť sa nad príčinami tohto stavu a nad tým, ako učiť tak, aby deti napredovali. 

 

Úspech výchovno-vzdelávacieho procesu a teda dobrých výkonov a výsledkov vzdelávania našich 

žiakov  závisí okrem iného,  od pripravenosti a kvality práce učiteľa, od pripravenosti žiakov učiť 

sa, od ich vzájomnej interakcie (vzťahu učiteľ – žiak),  interakcie medzi žiakmi samotnými 

a celkovej pracovnej atmosféry v triede na každej vyučovacej hodine. Učiteľ je kľúčová osoba 

v tomto procese a vytvára základné podmienky pre optimálne vzdelávanie, včítane jeho 

presadzovania ako významnej osobnej životnej hodnoty. Preto pokladám za dôležité venovať väčšiu 

pozornosť rozvoju základných pedagogických zručností a kompetencií učiteľa pri práci so žiakmi 

v triede.  Ponúkame vám možnosť zoznámiť sa so základnými postulátmi a zodpovedajúcej 

pedagogickej a psychologickej teórie a skúsenosťami zo školskej praxe. 

 

 

Riadenie triedy a komunikácia učiteľa 
 

Pokiaľ sa učitelia niečoho obávajú, sú to najčastejšie ťažkosti so zvládaním triedy. Deti jednotlivo aj  

v skupinách môžu spôsobovať problémy, ktoré niekedy ťažko zvládne aj najskúsenejší učiteľ. Ale 

nejde len o nedostatok disciplíny na školách a vyrušovanie. V riadení triedy ide tiež o získanie 

žiakov pre spoluprácu a lepšie využitie času pre vyučovanie. Podľa niektorých výskumov sa v 

typickej triede podieľajú žiaci na učebných činnostiach maximálne polovicu času, ktorý bol tejto 

činnosti určený. Rozsiahle mrhanie časom je v školách – ako poznamenáva Cangelosi – ako 

epidémia. Z toho vyplývajú aj ciele riadenia školskej triedy. Sú dva: 

 Získať viac času pre vyučovanie 

 Zlepšiť využitie času vyučovania aktívnym zapájaním žiakov. Dobrou organizáciou, najmä 

skrátením tzv. prechodových časov na minimum, môžu učitelia predĺžiť množstvo času 

venovaného vlastnému učeniu. 

 

Efektívne riadenie 

 

Aké spôsoby riadenia triedy sú pri dosahovaní uvedených cieľov účinné? 

Vo všeobecnosti platí, že čím viac učiteľka na žiakov dohliada, tým viac sa žiaci do činností v triede 

zapájajú. Klasický je v tomto smere výskum J. Kounina (1970). Skúmal efektívne učiteľky, ktorých 

triedy boli bez problémov a neefektívne učiteľky, ktoré mali v triedach neustále chaos a 

vyrušovanie. Rozdiel nebol ani tak v tom, ako učiteľky problémy riešili ale v tom, že efektívne 

učiteľky dokázali problémom predchádzať. 

Efektívna učiteľka sa podľa Kounina (et.al. Vendel, Š., 2007) vyznačuje štyrmi znakmi: 

 Vie o všetkom, čo sa v triede deje - „má oči vzadu“. Vždy sleduje celú triedu, udržuje očný 

kontakt s jednotlivými žiakmi, takže títo vedia, že sú sledovaní. Predchádza vzniku 

vyrušovania hneď v začiatkoch. Vie, kto spôsobuje problémy a zasiahne proti ich 

pôvodcovi. 

 Dohliada nad niekoľkými činnosťami v triede súčasne. 

 Zapája do činnosti v triede čo najviac žiakov. Každý žiak má mať počas hodiny čo robiť. 



 Plynulosť aktivít. Prechod od jednej činnosti k druhej má byť hladký, pokojný, bez náhlych 

zmien. 

 

Vydávanie pokynov 

 

Zreteľné a presné pokyny sú nutným predpokladom efektívneho riadenia triedy. J. Cangelosi (1994, 

s. 147) odporúča pamätať pri udeľovaní pokynov žiakom na tieto body: 

 Postavenie čelom k žiakom, pohľad priamo do očí. 

 Učiteľ má vydávať pokyny len vtedy, ak žiaci dávajú pozor. V opačnom prípade len 

zbytočne stráca čas. 

 Učiteľ má hovoriť pokyny iba raz. Tak dosiahne, že ho žiaci budú počúvať hneď od prvej 

chvíle, keď začne rozprávať. 

 Žiaci budú počúvať učiteľa najmä vtedy, ak im hovorí len to, čo potrebujú vedieť. 

 Žiaci sa budú skôr riadiť pokynmi, ktoré sú konkrétne. 

 Čím väčšiemu počtu zmyslov pokyny adresujeme, tým ich pokladajú žiaci za dôležitejšie 

a tým ľahšie im porozumejú. 

 

 

Pravidlá správania v školskej triede 

 

Dianie v triede majú usmerňovať pravidlá. Pravidlá správania v triede by mal stanoviť učiteľ spolu 

so žiakmi. Ich dodržiavanie má byť sledované a presadzované. Pravidlá však musia platiť nielen pre 

žiakov, ale aj pre učiteľov. D. Fontana (s. 349) uvádza tieto užitočné pravidlá v pôsobení učiteľa 

v rámci efektívneho riadenia triedy: 

 

 Zaujmite triedu. Trieda, ktorá je zaujatá prácou, nechce spôsobovať problémy 

 Vyhýbajte sa podivnostiam. Neobvyklé prejavy v reči, obliekaní či gestikulácii u učiteľa 

môžu dráždiť (baviť) deti a môžu viesť k nežiaducemu správaniu triedy; 

 Buďte spravodliví. Skutočná alebo subjektívne vnímaná nespravodlivosť môže v deťoch 

vyvolávať vzdor a nepriateľstvo. Spravodlivosť znamená, že akékoľvek odobratie výsad je 

primerané pôvodnému previneniu. Znamená to, jednať s deťmi dôsledne a férovo, aby 

vedeli s čím môžu počítať a dodržovať dané slovo. 

 Buďte zábavní. Učitelia by mali byť ochotní smiať sa spolu s triedou a na vhodných 

miestach vnášať humor do vyučovania. Tiež to znamená, že by sa niekedy mali vedieť 

zasmiať sami sebe, v triede i v súkromí. Učitelia, ktorí pred deťmi trvajú na svojej 

dôstojnosti, svojím správaním provokujú triedu v nachádzaní spôsobov ako túto dôstojnosť 

narušiť.  

 Vyvarujte sa zbytočného vyhrážania. Ak sú nevyhnutné, mali by byť primerané 

previneniu a zároveň realistické. A kde sú už raz vyslovené, musia byť po pokračujúcej 

nedisciplinovanosti vykonané. Ak nie, oslabí to postavenie učiteľa v očiach detí. 

 Buďte dochvíľni. Na začiatku i na konci hodiny. Dávate tým príklad deťom. 

 Nepodliehajte hnevu. Učitelia, ktorí sa rozčúlia, môžu v rozčúlení hovoriť a robiť veci, 

ktoré budú neskôr ľutovať. Nepomáha to ani postaveniu učiteľa v škole, ani stavu jeho 

telesného zdravia. 

 Vyhýbajte sa prílišnej dôvernosti. Hranica medzi priateľským správaním a prílišnou 

dôvernosťou môže byť nezreteľná. Je lepšie začať s triedou  skôr formálnejšie a zbližovať sa 

s ňou až po tom, ako ju lepšie poznáme. Ak je to naopak, vo chvíli, keď učiteľ presadzuje 

autoritu cítia sa deti podvedené. 

 Poskytujte príležitosť pre zodpovednosť. Ak má všetku zodpovednosť učiteľ, potom 

neprekvapuje, že sa deti správajú nezodpovedne, ak nie sú pod priamym dohľadom. 

 Usmerňujte pozornosť. Všeobecné výzvy na utíšenie alebo k poriadku v triede majú 

omnoho menšiu cenu, než vyvolanie mena dieťaťa či detí, ktorých sa to najviac týka, a tým 



usmernení pozornosť triedy. V tichu, ktoré nasleduje, môže potom učiteľ vydať ďalšie 

pokyny. Vyžaduje to poznať mená žiakov. 

 Vyvarujte sa ponižovania (pokorovania) detí. Ponižovanie je útokom na status dieťaťa 

v očiach spolužiakov. Také dieťa potom, aby svoj status obnovilo, môže používať  všemožné 

stratégie, ktoré budú zacielené výhradne na autoritu učiteľa. 

 Buďte v strehu.  Dôležitou vlastnosťou učiteľov, ktorí dobre zvládajú triedu, je to, že vždy 

vedia, čo sa v triede deje ( dobrý zrak, dobrý postreh, fyzická pohyblivosť). 

 Používajte pozitívnu reč (jazyk). Dôraz by mal byť skôr na tom, čo chceme , aby deti 

robili, než na tom, čoho sa majú zdržať („Vchádzajte potichu“ a nie „Nerobte taký rámus“). 

 Vystupujte sebaisto. Učitelia, ktorí vchádzajú do triedy váhavo a neisto, naznačujú deťom, 

že očakávajú problémy, a že sú asi zvyknutí na to, že ich žiaci neposlúchajú. Ak je učiteľ 

neskúsený a ustrašený, je namieste nedávať to najavo. 

 Majte vo veciach poriadok. Dobre zorganizovaná vyučovacia hodina so starostlivo 

pripravenou príslušnou látkou a so všetkými pomôckami po ruke a v dobrom funkčnom 

stave bude s ďaleko menšou pravdepodobnosťou narušovaná nevhodným správaním, než 

hodina, kde i učiteľ prizná, že je to skôr zmätok.. Dobrá organizácia znamená, že sa deťom 

jasne povie, čo majú robiť, ešte predtým než to začnú robiť, a v dobe keď učiteľovi venujú 

pozornosť. Na teóriu sa deti dokážu sústrediť – 10-ročné 10-15 minút , 16-roční až 25minút. 

 Ukážte, že máte deti radi. Učitelia, ktorí majú dobré vzťahy s deťmi, im dokážu väčšinou 

prejavovať sympatiu, porozumenie a osobnú radosť z vyučovania. Ak sa žiaci presvedčia, že 

učiteľ je na ich strane, budú reagovať, rovnako ako v akomkoľvek vzťahu, spoluprácou 

a úctou. 
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