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11. Manažérske zhrnutie
Beseda učiteľov s psychológom na témy — medzil‘udské vzt‘ahy na pracovisku, syndróm
vyhoreni a
kl‘účové slová: medzil‘udské vzt‘ahy, syndróm vyhorenia

12. Fllavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
~ Otvorenie zasadnutia klubu.

Otvorenie aktuálneho stretnutia členov klubu a oboznámenie sa s cieľom
a programom stretnutia.

? Program stretnutia:

Beseda učiteľov s psychológorn na témy — rnedziľudské vzt‘ahy na pracovisku,
syndróm vyhorenia

Jedným z kľúčov k úspechu každej školy sú dobre fungujúce vzťahy či už viac alebo
rnenej intenzívne tak aj v rovine formálnej i neformálnej. Učitelia sú vo svojej práci
závislí na sociálnych interakcíách so žiakmi, leh rodičmi, kolegami. Clovekje tvor
spoločenský, preto aj interpersonálne vzt‘ahy patria medzi zdroje uspokojovania jeho
potrieb.
Spokojnost‘ so vzťahmi na pracovisku medzi kolegami a s nadriadenými patria medzi
najdóležitejšie kritériá v hodnotení celkovej spokojnosti v zarnestnaní. Zlé vzt‘ahy
v pracovnej organizácii sú závažným problémom a ovplyvňujú nielen psychiku a d‘alšiu
motiváciu zamestnancov, ale aj výkonnost‘ organizácie a jej celkové fungovanie.

S neĺ‘ungujúcimi vzťahmi úzko súvisí aj syndrórn vyhorenia, ktorý sa v dnešnej
uponáhľanej dobe nevyhýba ani profesii učiteFa. Pokles motivácie, častejšie zabúdanie,



pocity úzkosti, nechut‘ a nevóľa vyučovat‘.
Syndróm vyhorenia popisuje odborná literatúra ako stav chronického stresu, ktorý vedie k
~‘zickému a emocionálnemu vyčerpaniu, cynizmu, odpojeniu a pocitom nedostatočnosti
nás samých alebo našich výkonov.
Čoraz viac učitel‘ov uvažuje aj v dósledku syndrómu vyhorenia o zmene profesie.
Riešenia, no hlavne prevenciu zlých a nef‘ungujúcich medzil‘udských vzt‘ahov,
predchádzanie stavom vyhorenia prináša psychológ. Vnáša iný uhoJ pohľadu do
fungovania a systému školy a pomáha ho nastavovaf tak, aby v ňom prospievali žiaci.
učitelia a napokon I rodičia. Psychológ resp. školský psychológ dokáže cez rözne
diagnostické postupy napr. dotazníky klímy školy, vzťahov a pod. odhaliť príčinu
a navrhnúť následné kroky vedúce k tvorbc prospievajúceho prostredia školy.

htWs://eduworld.sk/cd/dominika~neyrasova/9499/vyhol.enie_u_ucitelov
https://eduworld.skJcd/kornel ia-durikoval67ss/skolsky-psychologako..kJuypvpQspbp
zmeny-a-rozvoja-skoly
https://www.skolaefektivnesl‘j3
uniciueidrnRRwsbk I 96FPkYDafLfWAJ9VMkRGaQDuxOtMjhQQHMBQdHXOFWbcZW/

13. Závery a odporúčania:

Na zasadnutí klubu členovia zhrnuli problematiku vzťahov na pracovisku. podelili sa
o vlastné skúsenosti s pocitmi pripomínajúcimi syndróm vyhorenia a zhodnotili, že
školský psychológ by bol prínosom v riešení interpersonálnych vzťahov a prevencii
stavov vyhorenia.
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