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Manuál: Jak pracovat s dětmi
v komunitním kruhu

Charakteristika:

Komunitní kruh slouží k budování vztahů, rozvoji emoční inteligence, slovní zásoby, dovednosti
naslouchat, projevit své názory i city před ostatními. Pomáhá předcházet šikaně a dalším potížím
s chováním žáků. [1]

Komunitní kruh přispívá k budování důvěry a zážitku partnerství s druhými – nejen mezi dětmi
navzájem, ale také s učitelem.

Cíl: Velikost skupiny:
Kultivování vztahů ve třídě, budování důvěry 
mezi žáky, prevence sociálně patologických 
jevů.

Školní třída, všichni žáci 

Čas:

Mateřská škola 
» Komunitní kruh můžete zařazovat denně před začátkem organizované
 činnosti, před začátkem vyučovacího bloku.
1. stupeň základní školy
» Komunitní kruh můžete zařazovat denně – například k emočnímu naladění na    
 určité výukové téma. Délka: 1 vyučovací hodina. 
» Můžete také zařadit komunitní kruh dvakrát týdně – v pondělí ráno pro sdílení    
 zážitků z víkendu a v pátek jako reflexi uplynulých pěti dní. 
2. stupeň základní školy
» Komunitní kruh můžete využít alespoň jednou týdně, například při třídnické hodině.
» Kruh by měl optimálně vést třídní učitel, ale může jej využít kterýkoliv učitel, který s ním umí  
 pracovat nebo se to chce naučit.

Pomůcky:
Drobný předmět (rituální prvek) – symbolizuje právo mluvit. Má být snadný na manipulaci, protože se 
předává z ruky do ruky. Měl by být příjemný do dlaně, ne však příliš atraktivní, aby zbytečně nepou-
tal pozornost (například skleněné vajíčko nebo malý míček). Nedoporučujeme předměty, ke kterým 
by žáci mluvili (například plyšová zvířátka nebo maňásky).

Doporučujeme předem napsat čtyři základní pravidla komunitního kruhu na papírovou plachtu. 
Grafické vyobrazení pravidel položte do středu kruhu vždy před začátkem společného sezení. Při 
porušování pravidel je vhodné: 1) upozornit na porušení slovně, 2) použít grafickou pomůcku ve 
středu – ukázat na dotyčné pravidlo. [1]
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Pravidla:

Nejdříve žáky seznámíme se čtyřmi základními pravidly komunitního kruhu:

1) Naslouchání 

Hovoří ten, kdo drží rituální prvek – je to znamením pro ostatní, že nemají slovo a jejich úkolem je naslouchat. 
Neptají se ani nevynášejí hodnoticí komentáře. To platí pro žáky i pro učitele. 

Předávání předmětu probíhá po kruhu – mají možnost hovořit všichni žáci.

Výjimečně se může vyskytnout závažný důvod pro to, aby učitel nebo žák vstoupil mluvčímu do řeči. V tako-
vé situaci je třeba si rituální předmět vyžádat, sdělit, co je třeba, a opět jej vrátit – buď stejnému žákovi, nebo 
dalšímu vedle něj. Hlavním důvodem takové výjimky je porušení pravidel komunitního kruhu: naslouchání, 
právo nemluvit, právo na úctu, zachování soukromí.  

2) Právo nemluvit 

Předmět putuje po kruhu z ruky do ruky. Když se někdo, na koho přišla řada, nechce vyjádřit, předá předmět 
dál. Pokud se žák nechce vyjádřit, nikdo na něj nesmí naléhat. Žáci se tak učí odpovědnosti, dovednosti se 
rozhodovat, dovednosti něco slušně odmítnout. 

I pro učitele platí právo nemluvit.

3) Právo na úctu

V komunitním kruhu přímo nereagujeme na to, co řekl někdo předtím, ale řadí se názor vedle názoru. 

Nikdo nesmí být v komunitním kruhu ponižován, zneuznán, a to ať už je v kruhu přítomen, nebo nikoli. 

Komunitní kruh nepoužívejte k přímému řešení konfliktů ve třídě. Měl by být bezpečným prostředím i pro ty 
žáky, kteří ve svém chování chybují.

Jinak se kruh snadno promění v proces hromadného odsuzování, vyslýchání „viníka“, vynucování si přiznání, 
omluvy. Pozornost mnoha osob je upřena na jednu osobu. Taková situace může vést ke stigmatizaci dotyč-
ného dítěte. [1]

4) Soukromí

Žáci mohou mimo kruh hovořit o dění v kruhu, nesmí však uvádět konkrétní jména.

Žák si může vybrat, do jaké míry chce sdělovat soukromé informace o sobě, o svých blízkých třeba, a kdy si 
naopak chce chránit své soukromí. 
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Postup:

Zadáte úvodní otázku (téma) směrem k žákům. Otázky na začátku komunitního kruhu by měly mapovat
zejména pozitivní zážitky a získané zkušenosti žáků. Je důležité, aby se žáci do komunitního kruhu těšili
a nebáli se hovořit otevřeně o svých problémech.  

Příklady otázek, které formulujeme v 1. osobě množného čísla:

  Co jsme dělali, kde jsme byli, co jsme prožili…?
  Na co se těšíme?
  Co se nám tento týden povedlo?
  Čím jsme udělali doma rodičům radost?
  Čím jsme komu ve třídě udělali radost?
  Co udělalo radost nám?
  Co se nám povedlo tento týden? 
  Co nového jsme se naučili?
  Co jsme dříve nevěděli, co nyní víme, umíme?
  Co nás příjemně překvapilo?
  V čem jsme udělali velký pokrok? Co nám dlouho nešlo a nyní nám to jde?
  Co si představíme, když se řekne…?
  Jaké to asi je být naší kočičkou, pejskem, pohádkovým hrdinou? 
  Jak poznáme, že je někdo náš skutečný kamarád?

K otázce se můžete vyjádřit jako první, abyste udali směr, povzbudili žáky.

Nebo podejte předmět žákovi po vaší pravé nebo levé ruce a mluvte až jako poslední. (Případně se k otázce 
nemusíte vyjádřit vůbec.)

Nebo můžete předmět podržet na otevřené natažené dlani a nabídnout ho, aby si ho vzal ten, kdo se chce 
vyjádřit jako první. Od něj se pak předmět předává dále po kruhu. 

Až se mezi dětmi vytvoří důvěra a komunitní kruh se stane součástí života třídy, můžete se věnovat 
náročnějším tématům. Otázky se mohou týkat pocitů druhých lidí, jejich motivace, chování a jednání. 

Emočně náročnější otázky do komunitního kruhu je třeba vždy klást na obecné úrovni, aniž by kdokoliv
jmenoval konkrétní lidi: 

  Jak poznáme, že někoho něco trápí?
  Proč si lidé někdy nepomáhají? 
  Proč lidé někdy nemluví pravdu?
  Proč se někteří lidé snadno urazí?
  Co můžeme udělat, když uvidíme, že někdo o někom ošklivě mluví?
  Co můžeme udělat, když vidíme, že někdo někomu kope do tašky…, ubližuje slabšímu…? 
  Jak se může člověk cítit, když se má k něčemu přiznat?
  Jak se člověk může cítit, když mu někdo neříká pravdu?
  Jak se někdo cítí, když se potřebuje soustředit a jiný ho ruší vykřikováním?  Proč někdo   
  vykřikuje, i když ví, že by se to dělat nemělo? 
  Jak druhému pomoci, aby nevykřikoval a nerušil ostatní? 
  Co můžeme udělat, když nás někdo ruší? Na čem se můžeme domluvit? 

Žáci mohou přicházet s různými náměty na otázky, jejich formulace je úkolem učitele.

Na závěr neshrnujeme, co zaznělo, nedělají se závěry, nic se neinterpretuje. Můžeme však dětem poděkovat 
a ocenit množství podnětů, které zazněly.
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Varianty, komentáře:

Pokud v komunitním kruhu řešíte problém, který vykazuje znaky patologického chování, seznamte žáky
s tím, že tuto informaci si nemůžete nechat pro sebe. Konkrétnímu žákovi oznamte, komu a co sdělíte
a jak budete dále bude postupovat.

Příklad: Žáci se svěří, že jim starší žáci školy ničí přezůvky. Pedagog tuto informaci předá pověřeným
kolegům a společně s nimi bude problém řešit. 

Můžete také rozdělit komunitní kruh na menší skupinky – závažnější otázky dávejte po rozdělení žáků do 
dvojic nebo do trojic.

Můžete využít i zrychlenou formu komunitního kruhu (10 minut): Nejdřív si o otázce pohovoří žáci ve
dvojicích, společně pak sdílíme jen to podstatné. 

Je možné domluvit si signál (gesto), kterým se zkrátí delší promluvy. 

Rizika:

Vyhodnocení aktivity:

Cokoliv budete v komunitním kruhu probírat, otestujte si nejprve otázkami: Je to pro každého naprosto bez-
pečné? Nebude se nikdo cítit ohrožen? [1]

Pokud žáci odmítají nebo zesměšňují komunitní kruh, jde většinou o signál, že se v něm necítí dostatečně 
bezpečně.

Nedovolte, aby žáci sami vybírali, komu rituální předmět předají. Žáci, kteří by se kvůli tomuto způsobu pře-
dávání ocitli až „poslední na řadě“ by se mohli cítit v kruhu nevítáni a nepřispělo by to k jejich pocitu bezpečí.

Vždycky pokládejte otázky obecně, neadresně. Nejmenujte konkrétní žáky. 

V rámci vyhodnocení aktivity se pedagog ptá:

  Co se nám povedlo?
  Co zajímavého jsme se naučili?

Každý z účastníků má právo vyjádřit se k hodnocení komunitního kruhu. 
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