
 

 

 
Zápis  

z workshopu  
 

Téma: Odměny a motivace žáků při učení  

ze dne: 1. 11. 2019 

 

v rámci projektu Společný rozvoj inkluze v Krnově 
Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0010690 

 

 

            Místo setkání: Eurotopia. CZ, o. p. s. ČSL Armády 43b, 794 01  Krnov 

 

V pátek 1. 11. 2019 se uskutečnil Workshop pro rodiče s názvem „Odměny a motivace žáků 

v učení“. Na toto téma přednášela paní Mgr. Petra Večerková. 

Setkání se zúčastnilo 8 členů. Mezi účastníky byla koordinátorka klíčových aktivit, rodiče 

doučovaných žáků, lektorka workshopu a pracovník pro práci s komunitou. 

V úvodu byla rodičům představena lektorka a zároveň se i rodiče seznámili mezi sebou, aby se 

uvolnila atmosféra a rodiče se neobávali mezi sebou hovořit. 

V úvodu workshopu byly ze strany paní lektorky mapovány potřeby rodičů, ve smyslu aktuálně  

řešené problematiky v rodinných systémech jednotlivých žáků. Následně se společná diskuse 

týkala tématu semináře. S rodiči byly reflektovány formy podpory žáků ve výběru dalšího 

studia po ukončení základní školy. Rodiče byli vedeni k otevřené a konstruktivní komunikaci 

s dětmi o možnostech výběru škol. 

Rodičům byly navrženy různé podpůrné mechanismy, jak v dětech formou ocenění posilovat 

motivaci ke studiu a rozvoji jejich individuálních kvalit. 

S rodiči se dále rozebírala tématika ohledně bezpečnosti, kdy rodiče projevili velký strach o své 

děti z důvodu agrese, která se projevuje ve městě.  Komunikovalo se o možnostech, jak se 

situace bude řešit. Rodičům byly poskytnuty informace o ochranných opatřeních, které město 

Krnov chystá, aby se situace vyřešila a rodiče byli klidnější a zmírnil se strach o jejich děti. 

S rodiči bylo dále komunikováno o jejich vztazích s žáky a o faktorech, které mohou nepříznivě 

ovlivnit vztah a spolupráci s pečující osobou. O tomto tématu se s rodiči hovořilo                                         

i po ukončení workshopu, kdy rodičům byla poskytnutá potřebná péče a podpora v náročné 

životní situaci. 

 

Zpracovala: Mgr. Michaela Gašová - pracovník pro práci s komunitou 

Dne: 4. 11. 2019 



 

 
 

 
 


