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Abstrakt 

V diplomové práci jsou shromážděná teoretická fakta zaměřená na komunikaci 

učitele s rodiči žáků. Práce se zabývá efektivní spoluprací mezi školou a rodiči. 

Vymezuje aktuální formy komunikace a další možné způsoby komunikace 

na základní škole. Nabízí různé způsoby zapojení rodičů do aktivit škol. Cílem 

práce je zjistit, jaká opatření mohou učitelé použít, aby komunikace mezi 

pedagogem a rodičem žáka byla užitečná a vedla k úspěšnému vzdělávacímu i 

osobnímu rozvoji žáků. V praktické části se práce zabývá efektivním vedením 

tripartitních schůzek jako jednou z možností vedení třídních schůzek na základní 

škole. Závěr práce nabízí soubor doporučení pro efektivní způsob vedení 

tripartitních schůzek. Efektivní způsob vedení tripartitních schůzek je zjišťován 

pomocí metody dotazování zkušených i začínajících učitelů.  
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Abstract  

This thesis contains theorethical facts about communication of teachers with 

parents. The thesis is focused on effective cooperation between school and parents. 

Defines actual forms and other possible forms of communication at primary 

school.Provides different ways of involving parents in school activities. The aim 

of this thesis is to find out which measures can teachers use in communication 

with parents for successful educational and personal development of pupils. 

Practical part of the thesis is aimed at effective leading of tripartite meetings. 

Conclusion of thesis contains advices for effective leading of tripartite meetings. 

These advices were formulated according to results of interviews with experienced 

and starting teachers from primary schools. 

Key words:  

Communication, school, teacher, parent, pupil, forms of cooperation, tripartite 

meetings 
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Úvod  

 Diplomová práce, Komunikace učitele s rodiči žáků, se zabývá 

pedagogickou komunikací mezi učitelem a rodiči žáků. Cílem mé práce je 

zpracovat informační teoretickou základnu tématu komunikace učitele s rodiči 

žáků s důrazem na aktuální formy komunikace. Dalším cílem je zpracovat 

zkušenosti učitelů s tripartitními schůzkami a sepsat soubor doporučení pro 

efektivní vedení tripartitních schůzek pro začínající učitele. K tomuto tématu mě 

motivovala má budoucí práce, ve které budu každý den spolupracovat s rodiči 

žáků, které budu vyučovat. Oblast komunikace je velmi náročná a pro začínajícího 

učitele často velmi neznámá. Ovlivňuje práci žáků i samotných učitelů. Je-li 

komunikace mezi učitelem, žákem a rodičem správná, vede k efektivní práci u 

všech třech aktérů. K výběru tohoto tématu mě vedl fakt, že neexistuje žádný 

předmět, který by mě během studia naučil, jak správně komunikovat s rodiči žáků. 

Přála bych si být v tomhle směru informovaná a připravená a ráda bych zjistila 

informace, které povedou k efektivní komunikaci. Efektivní zde považuji takovou 

komunikaci, která poskytne zpětnou vazbu učiteli i rodiči a ti díky tomu mohou 

společně budovat vztah, který pozitivně ovlivní vývoj žáka ve škole i v životě.  

Teoretická část práce zahrnuje vymezení pojmů spojené s komunikací 

na základní škole. Vymezuje základní pojmy týkající se komunikace, představuje 

osobnost učitele, nastiňuje potřeby rodičů. Dále uvádí možnosti komunikace 

zaměřené na aktuální formy a možnosti zapojení rodičů do chodu školy či 

vyučování. Představuje možné problémy, které mohou během komunikace nastat a 

nabízí možnosti jejich řešení.  

Praktická část práce se zabývá konkrétní formou třídních schůzek, nazývaná 

jako tripartitní schůzky.  Cílem praktické části je zpracování dat z rozhovorů 

se zkušenými i začínajícími učiteli a následné vypracování souboru doporučení 

pro efektivní vedení tripartitních schůzek založené na informacích zjištěných právě 

díky zkušenostem učitelů.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST 
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1.1 Pedagogická komunikace 

Výchozím pojmem v mé diplomové práci je pedagogická komunikace. 

V první kapitole se nejdříve zaměřím na pojmy, které jsou úzce spjaté s tématem 

komunikace, a to vymezení, formy, funkce.  

1.1.1 Vymezení pojmu komunikace  

V této kapitole se zaměřím na to, co samotný pojem komunikace znamená 

a co nám přináší pedagogická komunikace. Komunikace je proces, bez kterého 

se v životě neobejdeme. Slovo komunikace pochází z latinského communicare 

a G. Babušová (2014, str. 11) ho překládá jako informovat, oznamovat, radit 

se s někým. Pedagogický slovník (Mareš, Průcha, Walterová, 2003) vymezuje 

pojem komunikace jako dorozumívání, sdělování a přijímání nějakých informací.  

Křivohlavý a Mareš (1995) ve své knize vymezují komunikaci ve dvou 

pojetích, širším a užším. Širší pojetí nazývají sdílení a znamená to podle nich zbavit 

něco subjektivity, výlučné vázanosti na psychiku toho, kdo s druhým to své sdílí. 

Užší pojetí pak chápou jako sdělování či výměnu informací. Probíhá-li tato výměna 

informací mezi lidmi a má specifickou podobu, nazýváme ji komunikací sociální. 

Ve škole se nejčastěji setkáváme s pojmem pedagogická komunikace.  

Pedagogická komunikace podle Supa (1985) znamená přenos informací, 

pocitů a myšlenek, který předává jeden člověk druhému a které jsou doplňovány 

symboly, které nám umožňují se dorozumět mezi sebou.  

Křivohlavý a Mareš (1995) popisují pedagogickou komunikaci jako zvláštní 

případ sociální komunikace, která sleduje pedagogické cíle, pomáhá vychovávat 

a vzdělávat. Nejedná se však pouze o komunikaci mezi pedagogy a žáky, 

ale zahrnujeme sem také komunikaci v rodině, předškolních zařízeních 

i v mimoškolních zařízeních. Vymezují tím pojem pedagogická komunikace jako 

„komunikaci při procesech vzdělávání a výchovy, která plní určité pedagogické 

funkce“. Průcha a kol. (2009) vymezují pedagogickou komunikaci jako 

komunikaci, která probíhá mezi učiteli a žáky, je uskutečněná verbálními a 

neverbálními prostředky, je řízena učitelem, má určitá pravidla a plní různé 

pedagogické funkce. Pedagogickou komunikaci můžeme tedy chápat jako 
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komunikaci, která probíhá mezi pedagogickými pracovníky, žáky a rodiči a má 

výchovně–vzdělávací cíle. Já osobně vnímám komunikaci jako jednu z hlavních 

klíčových dovedností učitele, která utváří celou osobnost učitele a ovlivňuje jeho 

způsob výuky.   

1.1.2 Formy komunikace  

Komunikaci můžeme rozdělit do dvou skupin, verbální a neverbální. Verbální 

komunikace nám zahrnuje možnost se vyjadřovat pomocí slov, a to v podobě 

mluvené i psané, se kterou se setkáváme ve škole každý den. Neverbální způsob 

komunikace zahrnuje vše ostatní, co neodmyslitelně souvisí s mimikou a pohybem 

(například řeč těla). Obě skupiny jsou pro učitelskou profesi významné. Allan 

Peace (2001) ve své knize Řeč těla tvrdí, že neodkážeme vést komunikaci, aniž 

bychom v obličeji nebo pomocí gest nevyjádřili postoj k druhému člověku či náš 

momentální duševní stav. Podle něj má většina základních gest mezilidské 

komunikace na celém světě stejnou podobu. Když jsou lidé šťastní, usmívají se, 

když jsou smutní nebo rozhněvaní, mračí se. Pokývání hlavou téměř univerzálně 

znamená přitakání a potvrzení. Pokrčení ramen je dobrým příkladem všeobecně 

platného gesta, které naznačuje, že člověk neví, o čem druhý hovoří, nebo to 

nechápe. Pro příjemnou a otevřenou konverzaci bychom měli podle Allana Peace 

(2001) dodržovat několik pravidel, které zahrnuje pozdrav, podání ruky, osobní 

prostor a přímý pohled. Pozdrav je zřetelný, milý, přátelský (například nikdy 

nedáváme najevo, že za námi rodiče přišli nevhod, příjemným tónem se může 

omluvit a domluvit si schůzku na jiný den). Podání ruky je gesto zachované od 

pravěku (podáním ruky mělo za úkol ukázat, že lidé nemají žádnou zbraň). Je 

symbolem přivítání a přijetí. Stisk je krátký a pevný. Podání ruky nabízíme i při 

odchodu a k rozloučení můžeme připojit zdvořilostní fráze (např. Věřím, že se 

situace rychle vyřeší. Nebojte se, vše společně zvládneme. aj…). „Podáním ruky 

naznačíte rodičům jistou míru nadřazenosti, ale současně vyjádříte přátelství a 

poctu.“ (informace dostupné z webové stránky zakatedrou.cz). Osobní prostor 

(považujeme jím vzdálenost 46–120 cm), v psychologii existují 4 různé prostory. 

V komunikaci s rodiči našich žáků zvolíme osobní prostor. V této vzdálenosti 

nenarušujeme intimní prostor, ale vyjadřujeme druhé osobě otevřený přátelský 
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postoj. Při schůzce bychom měli všichni stát, nebo sedět. Přímý pohled – jistě 

známe všichni rčení „Když s někým mluvíš, dívej se mu do očí.“. 

Křivohlavý a Mareš ve své publikaci (1995) rozdělují pedagogickou 

komunikaci do tří rovin – komunikaci, které se dá detailně připravit, komunikaci, 

kterou připravíme jen rámcově a při které učitel z dosažených zkušeností dokáže 

odhadnout, jak bude komunikace probíhat a do třetí roviny spadá komunikace 

nepřipravená, kterou zažíváme ojediněle a neopakovaně. Avšak i přes to se musíme 

se situací vypořádat a vyřešit ji.  

1.1.3 Funkce komunikace  

Podle autorky A. Nelešovské (2002) hraje v učitelství správná komunikace 

významnou roli. Zastoupená je v komunikaci učitel – žák, učitel – rodič. Naučíme-

li se správně hovořit s rodiči našich žáků, bude naše práce snazší a bude sklízet více 

úspěchů. Ke zpětné vazbě potřebujeme rodiče, kteří mohou být jednou z možností, 

jak zjistit, zda žák látku dostatečně pochopil.  

Mareš a Křivohlavý (1995) rozdělili a shrnuli na základě několika autorů 

pedagogickou komunikaci do šesti funkcí. První funkce „zprostředkovává 

společnou činnost účastníků, jednotlivé pracovní postupy včetně kodifikovaného 

pojetí úspěšnosti a neúspěšnosti“, druhá „zprostředkovává vzájemné působení 

účastníků v nejširším smyslu včetně výměny informací, zkušeností, ale také 

motivů, postojů, emocí“, třetí: „zprostředkovává osobní i neosobní vztahy“, čtvrtá 

„formuje všechny účastníky pedagogického procesu, zejména pak osobnost žáků“, 

pátá „je prostředkem k uskutečňování výchovy a vzdělávání, neboť cíl, učivo, 

metody atd. nemohou vystupovat v pedagogickém procesu přímo, nýbrž ve slovní 

či mimoslovní podobě“ a šestá „konstituuje každý výchovně vzdělávací systém, 

neboť tvoří jednu z jeho hlavních složek, zajišťuje jeho fungování, vnáší do něj 

pohyb, vývoj, dynamiku, udržuje však i jeho stabilitu.“  

Alena Nelešovská pak shrnuje toto tvrzení do dvou důležitých funkcí. První 

funkcí je, že pedagogická komunikace je prostředkem k realizaci výchovy 

a vzdělávání a druhá funkce zprostředkovává vztahy, společnou činnost 

mezi účastníky komunikace – učitelem a žákem, žáky navzájem. Průcha a kol. 
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(2003, str. 189) ve svém slovníku uvádí, že pedagogická komunikace slouží 

k prezentaci obsahu vzdělávání, k uskutečňování cílů výchovy vzdělávání, k řízení 

třídy, k navozování vztahů mezi učiteli a žáky a mezi žáky navzájem, k sdělování 

informací nevztahujících se přímo k výuce.  

Každá komunikace má svá pravidla. Dytrtová a Kohutová (2009) uvádějí 

několik požadavků, které by měl učitel během mluveného projevu dodržovat. 

Učitel by měl vždy mluvit spisovně, výrazně a plynule. Upřednostňovat české 

názvy, vyhýbat se používání slangů a nářečí, není-li to obsahem vyučování. Své 

myšlenky by měl formulovat jasně a srozumitelně. Projev by měl mít logickou 

návaznost. Během komunikace se žáky, by měl svůj projev přizpůsobit věku 

žákům. V odborném článku v časopise Školní poradenství v praxi radí magistra 

Xenie Uholyeva (roč. 2, č.4, 2015, str. 21–25) zaměřovat pozornost na reflexi 

vlastních emocí, vyhnout se prohlášení, která mohou rodiče zranit, zbytečně 

nepřehánět incidenty, ke kterým může ve škole docházet, naopak využít sdělení, 

které obsahuje stručný popis události bez hodnocení.  

Kreislová (2008) shrnula efektivní komunikaci do několika bodů, které 

obsahují držení se přítomnosti, tzn. zbytečně nepřipomínat chyby, které se žákům 

staly v minulosti, držet se daného problému a nabízet jeho řešení, podávat 

informace, omezit příkazy a pokyny, být zaměřený na pozitiva, při sdělování 

požadavků šetřit slovy a během komunikace si hlídat tón hlasu.  
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1.2 Komunikace učitele s rodiči žáků 

V mé diplomové práci mě zajímá především komunikace mezi učitelem a 

rodiči žáka. Proto se v druhé kapitole nejprve zaměřím na jednotlivé aktéry této 

komunikace. Na osobnost učitele, jeho komunikaci s různými typy rodičů, 

na situace, kdy ke komunikaci dochází a co vše ji ovlivňuje.  

1.2.1 Osobnost učitele  

Slovník spisovné češtiny označuje učitele jako člověka, který někoho učí, 

vyučuje na škole. Jedná se tedy o pedagoga, který předává své vědomosti, 

dovednosti a své zkušenosti ostatním. Průcha (2003, str. 396) vymezuje termín 

učitel následujícím způsobem:  

„V běžném, neodborném významu je učitelem ten, kdo vyučuje na škole nebo 

v jiném vzdělávacím zařízení. V odborném významu nelze pojem takto jednoduše 

vymezit, neboť skupina učitelů zahrnuje několik různých typů edukátorů, 

tj. pracovníků zabývajících se nějakou edukační profesí.“  

V minulosti byl učitel považován za někoho, kdo byl kvalifikovaný k tomu, 

aby mohl vzdělávat a vychovávat ostatní. V dnešní době máme několik rovin, jak 

význam slova učitel vyložit. Josef Maňák (1993) v odborném článku časopisu 

Komenský osobnost učitele uvádí jako osobnost na vysoké úrovni lidství 

a profesionality, který je vzorem pro své okolí, který přitahuje svou vnitřní 

autoritou a přesvědčením k následování. Podle J. Maňáka musí být světonázorově 

vyzrálá, konzistentní, s filosofickým nadhledem a s životními zkušenostmi 

projevující se jednotou myšlení a jednání. Dále by měl mít učitel hluboký vztah 

k dětem, měl by ovládat komunikační dovednost a neměla by mu chybět tvořivost. 

(roč. 118, 1993, str. 6–7).  

Pro porovnání jsem vybrala ještě dva odlišné typy škol, které na osobnost 

učitele pohlíží následovně. Montessori škola, kde jejich zásada popisuje, 

že by z učitele měl být pozorovatel a jakýsi pomocník žáků, které je pouze směruje 

správným směrem. Vytvářet mu vhodné podmínky pro rozvoj a poznání. 

Ve Waldorfské škole zase popisují učitele jako člověka empatického a intuitivního, 

který se neustále učí (i z vlastních chyb) a to předává dál na děti.  
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Podle vědy o osobnosti učitele (pedeutologie) rozeznáváme dva přístupy. 

Normativní, kde je cílem určit jaký má být učitel, aby byl ve své profesi úspěšný 

a analytický, který zjišťuje, jací učitelé ve skutečnosti jsou (Kohoutek, 1996).  

Kreislová (2008) ve vztahu k dětem uvádí, že kvalita učitele závisí nejen 

na odbornosti, ale také na lidské zralosti. Důležitá je tvořivá práce a dobrý vztah 

k žákům. Pro žáky máme být vzorem, vždy pozitivně naladěni, neodrážet ve vztahu 

učitel – žák problémy, které máme s jejich rodiči. Nezapomínáme oceňovat každou 

snahu a dáváme najevo radost z každé odvedené práce. Neméně důležité 

je oslovování dětí jménem, což navodí příjemnou přátelskou atmosféru. 

Důvěřujeme každému dítě. Vyhýbáme se naopak zesměšňování, zastrašování, 

vlastní emoční náladovosti a nepřenášíme do třídy osobní problémy.  

Kohoutek (1996, str. 40) uvádí, že pedagog by měl mít optimistický názor 

na význam výchovy osobnosti a zároveň by měl svým vystupováním dávat 

příklad pracovitého a harmonického člověka, vzor pro osobní identifikaci, 

ztotožnění, nápodobu. Jednotliví pedagogové by měli být důslední a jednotní, 

měli by mít stejná hodnotící měřítka a měli by usilovat o týmovou spolupráci.  

Po prostudování několika zdrojů, které se zabývají tématem dobrý učitel, 

považuji za dobrého učitele takového, který se celoživotně vzdělává a pracuje 

na svých kvalitách. Vzdělává se v moderních metodách a využívá je ve své výuce. 

Připravuje pro své žáky vhodné prostředí a zamýšlet se nad smyslem jeho hodin. 

Dobrý učitel své žáky pozoruje a vhodně stimuluje (není naším úkolem žákům 

informace pouze předat, ale dát jim možnost, aby si na ně přišli sami, pouze s naší 

pomocí). Své žáky bere jako rovnocenné partnery a zbytečně jim neukazuje sílu 

svého nadřazení. Každý pedagog by se měl naučit spravovat své emoce, neměl 

by vnášet do výuky své momentální problémy a přenášet je na děti, a naopak by 

měl umět pracovat s emocemi svých žáků. Velmi důležitým a často opomíjeným 

pravidlem je chvála. Vždy by měl učitel najít důvod, za co může své žáky pochválit. 

Také se očekává, že učitel dokáže uznat své chyby (jen tak se děti mohou naučit, 

že chybovat je lidské a že z chyb bychom se měli poučit). Měl by jim být vzorem 

(otevřený, upřímný, čestný, tolerantní, laskavý – stává se, že učitel je někdy pro 

dítě velkým vzorem a měli bychom toho využít a předvádět jim ty správné kvality 
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člověka). Jedna ze schopností, která se od dobrého učitele očekává, je trpělivost. 

Bez trpělivosti nemůžeme s dětmi pracovat. Vše, co budou přijímat žáci ve škole, 

se odrazí i v chování rodičů. Budou-li žáci o svém učiteli mluvit s uznáním 

a respektem, bude komunikace s rodiči mnohem snazší, neboť nezaujmou obranou 

pozici, ale budou brát učitele jako člověka, který rozumí své práci.  

1.2.2 Rodič  

Rodina je zpravidla charakterizována jako základní článek ve struktuře lidského 

společenství. (Průcha a kol., 2003, str. 487) 

Rabušicová (2003) v pedagogickém slovníku uvádí čtyři varianty postavení, 

ve které se mohou rodiče nacházet, jsou jimi: klienti, partneři, občané a rodiči jako 

problém. První postavení, které Rabušicová nazvala jako klient, nese označení 

z důvodu, že rodiče (klienti) se snaží vybrat pro své dítě co nejlepší školu. Mají 

možnost vybrat školu, která bude jejich dítěti nejvíce vyhovovat. O roli rodiče jako 

partnera mluvíme tehdy, má-li rodič možnost částečně zasahovat do školního 

chodu. Dostává například možnost se dostat do role výchovných poradců, kteří 

jednají v zájmu dětí. Mohou také pomoci škole v případné organizaci různých akcí. 

Rodič-občan, nazván od devadesátých let, spolupracuje na rozvoji komunit 

či se zapojuje do dobrovolných aktivit. Poslední postavení, které nese název rodiče 

jako problém, zahrnuje rodiče, kteří nemají zájem spolupracovat, nezajímají 

se o vzdělání svých dětí nebo rodiče, kteří se snaží převzít plnou moc nad vedením 

školy.      

Každý rodič chce pro své dítě to nejlepší. Ať už je to nejlepší domov, jídlo 

nebo vzdělání. Každá matka i otec jsou spokojení, když je spokojené jejich dítě. 

Jedním z momentů, kdy může být dítě spokojené, je, když přijde domů ze školy 

a nadšeně vypráví, co se dozvědělo, co ve škole zažilo. A tady začíná celá 

problematiky komunikace – vnímání školy a učitelů. Většina rodičů vnímá školu 

jako někoho, kdo stojí proti nim. Škola zamčená po osmé hodině ranní a rodičům 

zpřístupněná pouze na den třídních schůzek či řešení problémů jejich dítěte, 

nepůsobí dobrý dojmem. Základem dobré komunikace je tedy již samotná škola 

a její chod. Bude-li mít rodič pocit, že mu je škola otevřená a pomůže mu 

objektivně řešit možné problémy s dítětem, bude celková spolupráce mnohem 
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jednodušší. Je důležité, aby škola umožnila učiteli lépe komunikovat s rodiči žáků. 

(Feřtek, 2011)  

  Podle průzkumů, které uvádí ve své knize Feřtek (2011), si rodiče přejí být 

informováni o těchto věcech: 

 

Obrázek 1 – Graf zájmu rodičů o informace 

Graf uvedený výše nám dokazuje, jak rodiče stojí nejen o výborný prospěch 

a chování své ratolesti, ale také jak je zajímá filozofie školy a způsob, jakým je 

jejich dítě ve škole vyučováno. V průzkumu nebyl jediný rodič, který by si nepřál 

být o ničem informován.  

1.2.3 Učitel (škola) jako partner  

Pro správnou a efektivní komunikaci se žáky i s jejich rodiči je potřeba začít 

nejdříve u pozitivně vybudovaného vztahu. Partnerství mezi školou a rodičem 

je důležitý bod, proto bych chtěla ve své diplomové práci zmínit, co může 

k dobrému vztahu napomoci, jak bychom měli k rodičům přistupovat.  Rodiče, 

kteří by se o své dítě měli zajímat, většinou jeví nejmenší zájem. Učitel (společně se 

školou) by se měl zamyslet nad tím, jakým způsobem může tento typ rodičů 

motivovat k většímu zájmu. (Lenka Šulová, 2014). Z tohoto důvodu pokládám 

partnerství za důležitou součást efektivní komunikace. 

Komunikace učitele s rodiči žáků patří mezi klíčovou součást pedagogické 

činnosti. Dokážeme-li si rodiče přiklonit na svou stranu, bude naše práce o mnoho 

efektivnější a příjemnější. Rabušicová a Pol (1996) ve svém článku Vztahy rodiny 

a školy uvádí že: „Problémem vztahu škola – rodina může v mnoha případech být 
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i doznívání poměrně značné skepse určité části veřejnosti, včetně rodičů, vůči 

škole, stejně jako nepřipravenost rodičů efektivně se školou spolupracovat. I 

rodiče potřebují svůj čas. V nové, hektičtější době však v jejich životě často 

nezbývá na školu prostor ani energie.“ Z toho tvrzení nám vyplývá, že je potřeba 

dát rodičům dostatek času a prostoru k tomu, aby mohli navázat otevřený vztah se 

školou. Jaké existují způsoby zapojení rodičů do chodu školy, které mohou zlepšit 

stav rodič – škola, rozepisuji v kapitole 2.5. Zapojování rodičů.  

Jedním z důležitých momentů učitele, je správná komunikace mezi učitelem 

a rodičem. Abychom ve společné komunikaci byli úspěšní, je potřeba dodržovat 

několik zásad a vyvarovat se chyb, které ve společné komunikaci mohou nastat. 

Feřtek (2011) navrhuje: „Mluvte s rodičem jako s rovnoprávným partnerem, 

respektujte jeho důstojnost. Vnímejte rodiče jako „experta“, který nejlépe zná své 

dítě. Komunikujte s rodiči přímo, ne prostřednictví dítěte. Berte dítě jako 

plnoprávnou součást učitelsko-rodičovské debaty o něm. Nevnímejte každý dotaz 

či kritiku jako osobní útok.“ A dále uvádí, že je důležité, aby komunikace 

respektovala lidskou důstojnost a obě strany se vyhnuly mentorování 

a podceňování.  

1.2.4 Spolupráce s rodiči 

Informace k tomuto tématu budu převážně čerpat z programu Začít spolu, 

která se zaměřuje na efektivní spolupráci školy s rodiči žáků a Program vychází 

z toho, že rodina je na prvním místě a své dítě velmi ovlivňuje. Rodiče nesou 

zodpovědnost za vzdělání svých dětí, proto by měli mít nárok na to, zapojovat 

se a spolurozhodovat o jeho naplnění. Rodič a učitel by se měl stát rovnocenným 

partnerem. Kargerová, Krejčová (2003, str. 150) uvádí ve své knize desatero 

pro spolupráci s rodinou:  

1. Respektujeme úlohu rodičů. 

2. Zachováme důvěrnost. 

3. Mluvíme s rodinami o očekáváních, které vůči sobě máme. 

4. Podporujeme spolupráci s rodiči nabídkou více strategií k jejich zapojení. 
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5. Respektujeme, že konkrétní způsob spolupráce si volí rodina sama. 

6. Usilujeme o zapojení celé rodiny. 

7. Plánujeme rodičovské setkání a konzultace v době, která rodině vyhovuje. 

8. Zaměřujeme se na silné stránky rodiny a poskytujeme jí pozitivní zpětnou 

vazbu. 

9. Spolupracujeme s dalšími partnery školy. 

10. Víme, že všechno nejde hned. 

 

Z výše uvedených bodů se můžeme inspirovat k tomu, jaká by měla být 

spolupráce z naší strany. Rodiče mají právo rozhodovat o svém dítěti a ovlivňovat 

jeho vzdělání, mluvíme s nimi o očekáváních, které vůči škole a vzdělání svého 

dítěte mají. Všechny rodiny mají právo na ochranu svých osobních informací. 

Potřebujeme-li předat informace jiným osobám, musíme si zajistit souhlas rodiny, 

o kterou se jedná. Protože jsou rodiny odlišné, snažíme se přizpůsobit a vybírat 

pro ně vhodnou formu kontaktu a spolupráce, podporujeme rozhodnutí, které 

rodina udělá. Dáváme najevo, že si spolupráce vážíme a snažíme se ocenit všechny 

úspěchy. (Kargerová, Krejčová, 2003).   

Pol a Raubišová (1996) navrhují možnosti spolupráce týkající se vztah škola – 

rodič v následujících aktivitách: vítání a přijímání rodičů, dvousměrná písemná 

zpráva, pololetní rodičovské schůzky, sdružení rodičů, rada škol, školní publikace, 

respektování přání rodičů, školní výchova jako služba rodičům i partnerství s nimi.  

Co může dále napomoci k dobrému vztahu? Stává se, že ne všichni rodiče jsou 

dobře informováni o tom, jaké postupy a metody škola žákům nabízí. Vzdělání 

se každým rokem posouvá a rodičovské představy o vzdělávání se mohou značně 

lišit od toho, co si rodiče pamatují ze svých zkušeností ze základní školy. Zde se 

mohou jako dobrým východiskem osvědčit dny otevřených dveří, které si škola 

sama naplánuje a dá tak rodičům možnost nahlédnout, jak se jejich ratolest učí a 

rodičům budoucích prvňáčku nabízí možnost se seznámit s možnostmi školy. 

Stejnou myšlenku potvrzuje Kargerová a Krejčová (2003, str. 151), které považují 
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za důležité umožnit rodičům, aby se seznámili s prostředím třídy, školy, se 

vzdělávacím programem a jeho metodikou ještě předtím, než dítě začne školu 

navštěvovat. Dále Kargerová a Krejčová doporučují zapojování rodičů do 

tematických projektů školy, kde mohou rodiče využít své profese a formou 

projektu jej představit, do organizací týkajících se výletů, sportovních dnů, 

představení, aj. Uvádí jako jednu z možností, jak zapojit rodiče, založit radu rodičů, 

která bude spolupracovat s pedagogickými pracovníky na různých činnostech, 

například na přípravě propagačního materiálů týkajících se školy.  

Feřtek (2011) zase uvádí, že škola musí ve vzájemné komunikaci vždy udělat 

první krok, a i nadále být iniciátorem. Dále uvádí, že rodiče vnímají pozitivně 

možnost zapojení se do chodu školy. Feřtek ve své knize vypisuje výsledek 

výzkumu, který zjišťoval, ve kterých aktivitách si přejí rodiče být více zapojováni:  

Návštěva výuky (40 %) 

Neformálně se setkávat s rodiči a učiteli v prostorách školy (31 %) 

Besedovat o obsahu a metodách vzdělávání (28 %) 

Mít možnost se účastnit v prostorách školy jiných zajímavých přednášek (25 %) 

Jezdit na výlety se spolužáky dítěte a jejich rodiči a učiteli (21 %) 

Vylepšování prostor (20 %) 

Organizovat volnočasové aktivity pro žáky (19 %) 

Organizovat foundraisingové aktivity (10 %) 

Občas vyučovat děti o věcech, ve kterých se sám(a) vyznám (8 %). 

 

1.2.5 Zapojování rodičů  

Možnosti, kde mohou rodiče přispět svou činností?  

Možností, kde se rodiče žáků mohou angažovat je v dnešní době mnoho. 

Pro tyto informace budu v této kapitole čerpat od autorů Tomáše Feřteka (2001) 

a Roberta Čapka 2013).  
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Výtvarné dílny  

Aktivita, kterou mohou velmi podpořit rodiče žáků. Může se jednat o ruční 

či výtvarné záležitosti, kde mohou rodiče (zejména asi maminky) využít svých 

schopností a předat je spolužákům svých dětí. Je-li škola ochotná takto 

spolupracovat, může z toho vzniknout i velmi příjemná odpolední činnost, kde 

se setkají rodiče s ostatními rodiči a kde lépe si mohou promluvit, než společně 

na území školy?  

Školní výlety  

Výlety a doprovod ze stran rodičů je jedna z mála věcí, která si myslím, 

že v českém školství funguje. Znám hodně učitelů, kteří oslovují rodiče svých žáků, 

zda by jim nepomohli na školních výletech – vždy se najde několik rodičů, kteří 

pomohou. Problém nastává spíše na druhém stupni, kdy mají rodiče pocit, že 

pomoc již není potřeba, neboť jsou děti velké a nic se nemůže stát. Bohužel i na 

druhém stupni bývá velmi často potřeba posílit doprovod, ale také je potřeba 

zvážit, zda přítomnost rodičů na druhém stupni, nebude pro žáka spíše přítěží.  

Kroužky volnočasových aktivit  

I když se nejedná o standardní spolupráci, určitě alespoň třetina rodičů žáků 

v něčem vyniká (ať už jde o basket, fotbal nebo vaření) a jedním z možností je 

předat své zkušenosti spolužákům svých dětí. Musíme si ale dát pozor, aby se 

partnerský vztah nezměnil v zaměstnanecký.  

Akce školy  

Velká část škol pořádá různé sportovní dny, soutěže na Den dětí, akademie, 

výstavy, a právě na tyto dny je vhodné pozvat rodiče. Nejen, že nám mohou pomoci 

s organizací akce, ale mohou prožít dopoledne/odpoledne se svou ratolestí 

a pozorovat, jak se chová na půdě školy, což je pro nejednoho rodiče zajímavá 

zkušenost. Je důležité, abychom rodiče zavčas kontaktovali a obeznámili je s tím, 

o jakou akci se jedná a jaká potřeba pomoci. Tyto akce samozřejmě můžeme využít 

i pro rodiče, kteří se nechtějí zúčastnit jako pomocníci, ale rádi by se přišli podívat 

na své dítě. I zde je důležitým bodem včasné zaslání pozvánky! Pozveme-li rodiče 

den před konáním akce, nemůže se divit, že dorazí menší procento pozvaných.  



23 

 

1.2.6 Komunikace s rodinami s problémy  

Odborných publikací na toto téma moc není. Já se v této kapitole se zaměřím 

na tři typy rodin, se kterými se učitel na základní škole může setkat. Zmiňovat 

budu komunikaci s rodiči sociálně znevýhodněného žáka, komunikaci s rodiči žáka 

v rozvodovém řízení a komunikaci s rodiči šikanovaného žáka. Informace budu 

čerpat z odborných časopisů, projektů a metodických pokynů z Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy. 

Komunikace s rodiči sociálně znevýhodněného dítěte  

Nejdříve je důležité vymezit, koho pokládáme za sociálně znevýhodněného 

žáka. Průcha (2009) označuje za sociálně znevýhodněné ty žáky (studenty), kteří 

nemají stejné příležitosti ke vzdělávání jako většinová populace žáků, a to hlavně 

v důsledku nepříznivých sociokulturních podmínek svých rodin nebo jiných 

prostředí, v nichž žijí. V Pedagogické encyklopedii (Průcha, 2009) najdeme tvrzení, 

že mezi znevýhodněné žáky můžeme zařadit děti z neúplných rodin, rodiny 

s nízkým příjmem a nízkou životní úrovní, děti rodičů dosahujících velmi nízkého 

vzdělání, děti rasových menšin a děti nezaměstnaných rodičů.  

Práce s těmito rodinami je náročnější a v ideálním stavu se do této situace 

zapojí i škola a vytvoří přívětivé podmínky pro celou rodinu. Avšak mnohem častěji 

se můžeme setkat s tím, že snaha zlepšit vzdělání sociálně znevýhodněného žáka 

leží na bedrech učitele. Snaha učitele může žáka podpořit a zkvalitnit mu život. 

Během čerpání informací k tomuto tématu jsem narazila na projekt Hin tut pro 

da (v českém jazyce přeložené jako Mají na to1), který organizuje několik skupin. 

Cílem této skupiny je začlenit sociálně znevýhodněné děti na základní škole. 

V tomto zdroji se uvádí, že „Pozitivnější postoj rodičů ke škole v domácnosti se 

většinou projeví větší podporou žáka ve vzdělání, přívětivější pracovní 

atmosférou a účinnější motivací žáka k poctivé docházce do školy. Často také 

zmizí verbální snižování autority učitelů nebo jiné podrývání studijní morálky 

dítěte, které bohužel není v případě konfliktního vztahu rodičů a školou výjimkou. 

Pravidelná výměna informací mezi rodiči a učiteli navíc povede k větší 

                                                   
1 http://majinato.cz/17-jak-zlepsit-vztahy-skoly-s-rodici-prakticky-manual-pro-rodice.php 
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propojenosti domácí přípravy s učením ve škole. Vstřícnost školy vůči rodičům by 

však rozhodně neměla být spojena se snížením nároků na žáky nebo na rodiče. 

Vstřícnost by měla znamenat především častý osobní a bezkonfliktní kontakt, 

projevený zájem o dítě i celou rodinu, ale také jasné stanovení transparentních 

pravidel a jejich důsledné dodržování.“ Podle autorů projektu je velmi přínosné 

vytvoření kodexu, který bude shrnovat několik bodů, které mohou napomoci 

v komunikaci s rodiči v sociálně znevýhodněné situaci. Kodex si může každá 

vzdělávací instituce přizpůsobit podle toho, co vše může rodičům a dětem 

nabídnout. Dále je podle autorů důležité se chovat k rodině empaticky a 

neodsuzovat je za svou momentální životní situaci. Snažit se být vždy k dispozici, 

je-li potřeba a ukázat, že učitel je někdo, kdo jim může pomoci, neboť i on ve škole 

dobře pozná jejich dítě. Vyhradit si vždy dostatek času, pozvat rodiče na 

neformální schůzku a zjistit o rodině více a poskytnout ji potřebnou pomoc. 

Poskytnout rodinám i soukromé třídní schůzky (= individuální), neboť řešení jejich 

životní situace většinou není to, co by chtěli řešit před ostatními rodiči. Je potřeba, 

aby byl učitel trpělivý, nevzdával se při prvním neúspěchu a rodičům vždy 

připomínal a opakoval, co po nich vyžaduje a proč (pravidelná docházka, 

připravenost dítěte na výuku, plnění domácích úkolů, aj.).  

Domnívám se, že vhodnou formou třídních schůzek jsou pro tyto rodiny 

tripartitní schůzky, kde se rodič ani dítě nemusí cítit poníženě vůči ostatním 

rodičům a může tak bez stresu konzultovat svou životní situaci.  

Komunikace s rozvedenými či rozvádějícími se rodiči  

Pro správný sociální, emoční a rozumový vývoj dítěte je potřeba nenarušený 

vztah s oběma rodiči (Lamb 1999, cit. Děti v rozvodových sporech), který mohou 

některé rodiny postrádat. Narušené vztahy v rodině mohou mít za následek u 

dítěte zhoršení prospěchu, zpravidla spojené se špatnou kázní. Následky spjaté 

s rozvodem rodičů si děti nesou až do dospělosti (nejobtížnější období se uklidní 

cca po 2 letech). Reakce na rozvod může být hněv, stud, pocit oklamání, prožitek 

ztráty, znechucení, prožitky viny (Pavlát, 2005). A podle tohoto tvrzení se právě 

tyto všechny aspekty prolínají do vyučování a je potřeba, aby byly včas podchyceny. 

K tomu však potřebujeme, aby oba rodiče fungovali a společně s učitelem se snažili 
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dítěti vytvořit co nejlepší podmínky ke vzdělání. Komunikace s rozvádějícími 

se rodiči bývá často mnohem složitější než s rodiči již rozvedenými. Ti většinou 

nemají svou situaci ještě vyřešenou a stává se, že učitel je zatažen do boje. Učitel 

by měl být během celé této situace trpělivý a nestranit ani jedné ze stran rodičů. 

Komunikace s rodiči šikanovaného žáka  

Informace týkající se komunikace s rodiči šikanovaného dítěte budu čerpat 

z metodického pokynu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, sepsané 

roku 20162.  

Objeví-li pedagog ve třídě počínající šikanu, je potřeba ihned kontaktovat 

rodiče a s celou situací je obeznámit. Je doporučováno si nejdříve zvát rodiče oběti, 

rodiče agresora zveme vždy až po vyřešení celé události. Velkou chybou je pozvat 

všechny najednou, tzn. oběť, agresora, jejich rodiče, další žáky a pedagogy. 

Nejdříve řešíme celou záležitost s rodiči a obětí, poté s agresorem a jeho rodiči. 

Osloví-li rodič třídního učitele s podezřením na šikanu, je nezbytně nutné, aby 

učitel nereagoval nedůvěřivě, nebral celou záležitost na lehkou váhu a v klidu 

rodiče šikanovaného žáka vyslechl, i když se zprvu může zdát, že se jedná o 

nevinné škádlení nebo pošťuchování. Ujistil rodiče, že vše se bude ihned řešit, 

připravil je na postupy při řešení šikany. Počáteční šikana se obvykle vyřeší během 

jednoho až dvou dnů. Šikana dlouhodobější je mnohem náročnější a je potřeba, 

aby se této situace ujal vyškolený pracovník, odborník. Úkolem školy je rodiče 

informovat o průběhu a stavu celé situace. Ve všech případech je potřeba 

informovat rodiče, že ve třídě byla šikana a škola ji řešila. Jedná-li se o počáteční 

šikanu, postačí, bude-li třídní učitel ostatní informovat na běžné třídní schůzce. 

V ideálním stavu je na schůzce přítomný pedagog vyškolený pro tyto situace.  

1.2.7 Chyby v komunikaci 

Tuto kapitolu bych ráda zaměřila na chyby, které mohou během pedagogické 

komunikace nastat. V každé oblasti, na kterou si vzpomeneme, se může stát, 

že člověk bude chybovat. Již několik mouder připomíná, že chybovat je lidské 

a že chybami se člověk učí. I v komunikaci se žáky, s jejich rodiči a ostatními 

                                                   
2 file:///C:/Users/Ad%C3%A9la/Downloads/Metodick%C3%BD_pokyn_2016%20(1).pdf 
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pedagogy se nám občas může stát, že se dopustíme chyby. Je důležité, abychom 

si z chyby vzali ponaučení a snažili se jim pro budoucí komunikaci vyhnout.  

   Čapek (2013) ve své knize uvádí několik chyb, kterých se může učitel – rodič 

dopustit. Jedna z hlavních chyb vzniká při využívání vlastních zkušeností obou 

stran. Každý přichází s vlastním pohledem. Rodič se zkušenostmi z dob, kdy byl 

sám žákem a učitel předpokládá, že rodič přesně ví a zná, co se děje ve škole, 

kterou navštěvuje jeho dítě. Další problém může nastat při pedagogické 

komunikaci, kdy učitel využívá odborných termínů a zapomíná, že rodič těmto 

termínům nemusí rozumět. Učitel by také při komunikaci s rodiči neměl 

zapomínat, že by při kontaktu měl brát rodiče jako partnery a měl by se vyhnout 

zbytečnému moralizování a nadřazenosti. Dále autor uvádí, že učitel může být 

z nedostatku času netrpělivý, a to se odráží na celkovém jednání s rodiči. 

Poznámkami nebo gesty se snaží přejít na další bod, ale rodiče by ještě rádi řešili 

například prospěch svého dítěte. Podle autora bychom měli při rozhovoru dbát na 

to, aby nám rodič rozuměl. To zahrnuje vyhýbání se zbytečným odborným 

výrazům, kterým rodič nemusí rozumět. Mluvíme konkrétně a jednoznačně. 

Dbáme na to, aby se z rozhovoru nestal monolog.  

Kratochvílová (2011) vymezuje, jakých chyb bychom se měli vyvarovat 

ve vztahu k hodnocení, které úzce souvisí s komunikací. Neměli bychom srovnávat 

žáka s ostatními. Měli bychom dbát i na hodnocení komplexních vědomostí. Žák 

by měl mít prostor pro vyjádření k danému hodnocení. Neměli bychom využívat 

pouze jednoho způsobu hodnocení.  

1.3 Komunikace a hodnocení 

Důvodů komunikace učitele s rodiči žáků je mnoho. Prospěch a chování žáka 

jsem pocítila během své práce ve škole jako největší důvod příchodu rodičů. 

Z tohoto důvodu jsem se rozhodla vložit hodnocení jako jeden způsob komunikace 

mezi učitelem a rodičem.  

1.3.1 Vymezení základní pojmů týkajících se hodnocení  

Podíváme-li se do pedagogického slovníku, nalezneme vymezení hodnocení 

J. Slavíka (2003, str. 587) tímto způsobem: „Hodnocení a klasifikace žáků 
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a studentů je komplexní činnost, která interpretuje edukační proces a vypovídává 

o kvalitách a míře úspěšnosti žákovského učení a učebních výkonů. Slouží jako 

zdroj zpětnovazebných informací pro osoby nebo instituce ve vzdělávacím 

systému i mimo něj.“  

Kratochvílová (2011) tvrdí, že hodnocení je závažnou složkou komunikace 

mezi aktéry vyučovacího procesu, mezi učitelem – žákem, ale i učitelem – rodičem, 

a právě rodič se velmi často soustředí především na výsledky vzdělávání svého 

dítěte. 

Košťálová, Miková a Stang (2008) uvádí, že hodnocení je mocným 

prostředkem k dosažení cílů výuky a učení, ale současně je samo jedním z cílů 

výuky a učení.  

V programu Začít spolu (Kargerová, Krejčová, 2003) berou hodnocení jako 

zpětnou vazbu, která poskytne žákovi i rodičům informaci o kvalitě žákovi práce. 

Dále jako způsob motivace, které je velmi důležitá pro potřebu se dále vzdělávat. 

Také slouží jako proces shromažďování informací, podle kterých můžeme 

upravovat metody a postupy. Je jednou z kompetencí učitele a dovedností 

samotných dětí, která podporuje samostatnost.  

Hodnocení má informační funkci, která učitele informuje, zda jsou zvolené 

metody a vzdělávací programy účinné, žákovi poskytne informaci, jak si stojí 

v dané problematice, zda se mu daří plnit cíle a rodičům poskytne sdělení, jak na 

tom jejich dítě je. Hodnocení by mělo být konkrétní, včasné, průběžné a kvalitní, 

aby poskytovalo potřebnou zpětnou vazbu. Za kvalitní hodnocení považujeme 

hodnocení, které konkrétně vysvětlí, jak vede žáka ke zlepšení průběhu učení a 

jeho výsledků. (Košťálová, Miková a Stang, 2008).  

Kratochvílová (2011) i Košťálová, Miková a Stang (2008) uvádí ještě další 

tři funkce. Funkci korektivní, která má za úkol vést žáka k samostatnému 

(nebo s dopomocí) řešení, jak výsledky zlepšit. Funkci motivační, velmi důležitou 

pro další podnět k tomu, aby se žák chtěl zlepšovat. Žák toto hodnocení nevnímá 

negativně, ale bere ho jako možnost se dál rozvíjet. Třetí funkce 
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rozvíjející/osobnostně-vývojová působí na celkový rozvoj osobnosti žáka. Žák 

si vytváří pozitivní sebeobraz a učí se svou práci realisticky hodnotit.  

Cílem hodnocení žáků je zvyšovat efektivitu vyučování a zlepšovat kvalitu 

žákovského učení. Tuto informaci nalezneme v pedagogickém slovníku (Slavík, 

2003, str. 587). U Kratochvílové (2011) je cílem hodnocení posoudit výsledky 

výuky ve vztahu k plánovanému cíli. Oba názory vedou k tomu, že hodnocení má 

sloužit k tomu, aby žák byl více motivovaný ke svým vzdělávacím cílům. Pro rodiče 

pak slouží jako kontrola, zda se tomu tak děje.   

1.3.2 Hodnocení ve vztahu k rodičům  

Každý rodič má právo na to být zapojen do systému hodnocení svého dítěte, 

neboť je ten, který ho nejvíce zná. Pro učitele může být zdrojem informací, které 

mohou napomoci k žákovu zlepšení. Je potřeba, aby učitel rodičům srozumitelně 

ukázal, jaká jsou možnosti hodnocení, a objasnil, jaké přínosy konkrétní hodnocení 

přináší (Košťálová, Miková, Stang, 2008). Může se stát, že rodič bude vyžadovat 

kvantitativní hodnocení, protože je na něj zvyklý ze své povinné školní docházky 

a bude pro něho těžké pochopit, proč se stále více přistupuje k sumativnímu stylu 

hodnocení. Proto je potřeba, aby učitel rodičům dostatečně vysvětlil výhody 

různých typů hodnocení a odůvodnil, proč volí tento konkrétní typ hodnocení. 

Důležité je POZITIVNÍ hodnocení, podle Krejčové a Kargerové (2003) je pozitivní 

ocenění a povzbuzení to, co potřebuje dítě k budování sebedůvěry a sebeúcty. 

Zpětnou vazbu můžeme poskytovat pomocí verbální i neverbální komunikace. 

Pozitivní hodnocení by mělo být vždy konkrétní.  

1.3.3 Typy a formy hodnocení pro rodiče 

Dnešní doba nabízí mnoho možností týkající se hodnocení. Učitel má 

možnost si vybrat, jaká forma mu bude vyhovovat a společně s rodiči může přijít 

na nejefektivnější způsob hodnocení pro všechny tři strany, učitel – žák – rodič. 

Hodnocením se zabývá Jana Kratochvílová (2011), která uvádí čtyři formy 

hodnocení: 

 Verbální – ústní, písemné  

 Číselná – klasifikační stupnice, body, procenta 



29 

 

 Nonverbální – gesta, mimika, pohyb, názor 

 Grafická – obrázky, grafy, symboly, barvy 

Uvedené formy hodnocení učitel volí podle situace. Hodnotí-li žáka, využije 

všechny formy hodnocení. Konzultuje-li hodnocení s rodičem žáka, využívá spíše 

verbální či číselné komunikace. 

Kratochvílová (2011) dále vypisuje několik bodů, ve kterých uvádí, jak 

rodičům vysvětlit způsob hodnocení ve škole. Důležité je poskytnutí a vysvětlení 

informací. Rodiče by měli být dostatečně informování, jaké jsou současné 

požadavky na hodnocení a co všechno hodnocení obnáší. Seznámit je s průběžným 

i výsledným hodnocením. Objasnit očekávané výstupy žáků a způsob jejich 

hodnocení na škole. Také bychom měli rodiče informovat o tom, jak negativní 

dopad může mít posuzování dítěte pouze na základě klasického známkování.  

1.3.4 Domácí úkoly  

Tuto podkapitolu jsem se rozhodla věnovat domácím úkolům, které jsou 

častým střetem mezi učitelem – žákem i učitelem – rodičem. Domácí úkoly jsou 

nedílnou součástí povinné školní docházky a jejich úplné vymizení nebude to, 

po čem učitelé touží. Domácí úkoly učí děti k zodpovědnosti. V životě se setkáváme 

s mnoha situacemi, které se nám nechtějí dělat, ale musíme je udělat, například 

v zájmu naší profese.  

Lenka Šulová (2014, str. 144) vidí situaci s domácími úkoly následovně: 

„Vypracování domácích úkolů má bezprostřední vliv na výkon a učení dítěte, 

posiluje jeho kritické myšlení a zlepšuje studijní návyky a jeho postoj vůči učení. 

Další přínos spočívá v posilování schopnosti dítěte řídit sebe sama a formovat 

vlastí disciplínu.“ Autorka dále vidí pozitivní vliv domácích úkolů v situaci, 

kdy si má dítě zapamatovat látku probíranou ve škole, domácím úkolem si jí může 

zopakovat. Nakládání se školními povinnostmi pak dítě vede k lepší k organizaci 

svého času. Na učiteli záleží, jak domácí úkol zadá, měl by sloužit jako motivace, 

ne jako trest. Domácí úkol by měl sloužit k tomu, aby se dítě a rodič (zejména 

v první a druhé třídě) naučili vzájemně spolupracovat. Rodič by měl jít dítěti 

příkladem a dbát na to, aby dítě své úkoly plnilo za kvalitních podmínek (místo, 

čas, světlo). Neměl by vyvíjet na dítě nepřiměřený tlak, aby úkol vypracovalo 
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správně, úhledně a rychle. Domácí úkol plní funkci opakovací, kdy si dítě látku 

opakuje a vštěpuje do paměti.  (Šulová, 2014) 

Správný učitel by měl zajistit, aby nedocházelo k tomu, že domácí úkoly 

budou těžké a nudné. Podle publikace Jak budovat dobrý vztah s rodiči žáků často 

rodiče vnímají domácí úkol jako problém z několika důvodů. Jedním z důvodů 

může být situace, kdy se dítě vrátí ze školy a místo volnočasových aktivit nebo 

aktivit spojených právě s rodiči, je čeká několik domácích úkolů, které musí 

vypracovat do druhého dne. Častým problémem může být neporozumění látky a 

následný problém s vyplňováním úkolu, kdy rodič není schopen žákovi poradit. 

Autoři dále uvádějí, že vyžadování podpisu u domácího úkolu může rodiče a jejich 

děti odradit od dělání domácího úkolu s pozitivní náladou, neboť musí myslet na 

to, aby na podpis nezapomněl. Jaký by měl být domácí úkol, například shrnuli 

autoři Čapek, Lauermann, Příkazská, Vosmik a Vyhnálek (2017). Podle autorů by 

měl být domácí úkol hlavně zábavný, hravý a dostatečně zajímavý, aby děti zaujal. 

Náročnost by měla být zvolená tak, aby úkol zvládli všichni žáci a nebyla potřeba 

rodičů, kteří by jim museli pomáhat. Pokud úkol vyžaduje spolupráci rodičů, měl 

by být i takto zadán. Úkol by neměl být zadáván každou vyučovací hodinu a nemělo 

by být striktní vyžadování podpisu rodičů. A každý úkol, který učitel zadá, by měl 

stimulovat žákovo myšlení.  

1.4 Postupy a formy komunikace učitele s rodiči žáků 

Autor knihy Na naší škole nám záleží (2018), Martin Chvál, doporučuje 

nastavit jasný a vyhovující systém komunikace s rodiči. Možností komunikací 

je v dnešní době velké množství a já se v následujících podkapitolách zaměřím 

na možné postupy a aktuální formy komunikace, které nám dnešní doba přináší.  

Literatura uvádí klasické i moderní možnosti, zahrnující třídní schůzky, 

e-maily, sms zprávy, telefonáty, aj. Poskytuje se stále více prostoru pro individuální 

a tripartitní schůzky. Toto téma jsem se rozhodla rozdělit do dvou kapitol, protože 

vnímám rozdíl mezi těmito způsoby komunikace. Třídní schůzky, které se konají 

několikrát do roka a dalším možnosti (sms, e-maily, webové stránky, žákovské 

knížky), které využíváme téměř každý den. Obě dvě kapitoly můžeme označit 

za přímý kontakt.  
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Přímé kontakty jsou takové kontakty, při kterých dochází ke komunikaci mezi 

vyučujícím a rodičem. K nepřímým kontaktům potom dochází skrze dítě 

(Viktorová, Smetáčková, 2014).  

1.4.1 Třídní schůzky  

Třídní schůzka slouží k setkání učitele s rodiči svých žáků. Já se ve své 

diplomové práci zaměřuji na klasické třídní schůzky, schůzky budoucích prvňáčků 

a tripartitní schůzky, kterým se věnuji v praktické části diplomové práce.  

Klasické třídní schůzky  

Nejznámější a nejpraktikovanější forma třídních schůzek. Konají se obvykle 

čtyřikrát ročně – jedenkrát za čtvrtletí. Všichni rodiče jsou pozvaní ve stejný den 

a hodinu. Většina rodičů chodí na třídních schůzky se staženým žaludkem, neboť 

očekávají stížnosti, moralizování, ponížení. Existuje mnoho článků s výpověďmi 

rodičů, které vypovídají o špatném uchopení třídních schůzek.  

Těžištěm klasických třídních schůzek by neměl být prospěch žáků. Je 

důležité, aby učitel rodičům sdělil, že škola není pouze o výborných známkách. Ale 

o celkovém přístupu k zodpovědnosti a rozvoji osobnosti. Vysvětlit, že pro někoho 

je úspěchem jednička, pro jiného může být úspěchem trojka. Neznamená však, že 

„trojkař“ pracuje méně kvalitně. Nikdy nekomentuje prospěch jednotlivých žáků – 

to je téma, které řešíme výhradně při individuálních schůzkách či tripartitách. 

Třídní schůzka je dobrou možností, jak rodičům systém hodnocení vysvětlit 

(Šťástková, 2008).  

Kratochvílová (2011) ve své knize uvádí, jak rodičům zprostředkovat systém 

hodnocení na škole. První skupinou je oblast poskytnutí a vysvětlení informací, 

která zahrnuje vysvětlení současných požadavků hodnocení (význam a funkce 

hodnocení a sebehodnocení, typy hodnocení, hodnotící škály). Vysvětlení 

zvoleného způsobu hodnocení ve třídě. Seznámení s očekávanými výstupy a jejich 

hodnocením. Srozumitelně vysvětlené klíčových kompetencí a způsob jejich 

hodnocení. Druhým způsobem, jak zprostředkovat rodičům hodnocení je působit 

na postoj rodičů k hodnocení, obeznámit je s negativními možnostmi, které mohou 

nastat při klasickém známkování a následné honbě za dobrou známkou. Naopak 
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nabídnout jim pozitiva, které nám přináší formativní způsob hodnocení. Na 

třídních schůzkách je výhodné řešit věci, které potřebujeme sdělit všem rodičům 

(organizace následujících měsíců, pozvánky na školní akce, vysvětlení probíraného 

učiva a metod používaných ve výuce, aj.). Setkání je výbornou možností, jak 

rodičům ukázat žákovská portfolia. Nemá-li třída zavedená portfolia, můžeme 

shromažďovat materiály u sebe a poté je rozdat před třídními schůzkami. 

(informace získány z webové stránky zakatedrou.cz)  

Tripartitní schůzky 

Tripartita = setkání tří stran, UČITEL – RODIČ – ŽÁK, která má pro všechny 

strany velký význam. Setkání, které je oceňováno pro klidné řešení možných 

problémů. Při těchto setkáních je rodič zúčastněný hodnocení a sebehodnocení 

svého dítěte (Kreislová, 2008). Sebehodnocení učí žáka k přijímání své částečné 

zodpovědnosti za vzdělání. Žák přemýšlí nad svou dosavadní prací. Může 

komentovat své práce, písemky či projekty. Nestává se, že by se zde řešila věc 

o žákovi bez žáka, což je v tradičním pojetí třídních schůzek běžné. Tímto právě 

podpoříme lepší přijímání zodpovědnosti. Doporučuje se, aby všichni tři aktéři 

seděli ve stejné úrovni (například všichni na stejných židlích u jednoho stolu). 

(Jochová, 2012, 20–21.) Učitel může sedět naproti žákovi a rodiči nebo si může 

žáka posadit blíže k sobě a rodiče naproti sobě. Účastní-li se tripartitních schůzek 

oba rodiče, je možné je mít naproti sobě a žáka po pravé či levé straně. Tento 

způsob třídních schůzek znamená pro pedagoga delší a důslednější přípravu, avšak 

přináší všem stranám pozitiva. Učitel dostává zpětnou vazbu od žáka, žák se učí 

sebehodnotit a rodič se mimo prospěchu dozví také, jak je jeho dítě schopno 

reagovat a jak přistupuje ke škole. Více se tripartitám věnuji ve své praktické části 

diplomové práce. 

Třídní schůzky budoucích prvňáčků 

Jako první komunikaci, kterou rodič zažije, je setkání na třídní schůzce 

budoucích prvňáčků. Tato schůzka slouží jako obecný vhled do toho, co všechno 

žáky prvních tříd čeká. Schůzka by se měla konat před nastoupením do první třídy 

(tedy ještě ve starém školním roce) a měla by být oznámena s dostatečným 

předstihem. Je důležité, aby se paní učitelka na tuto schůzku řádně připravila, 
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neboť je to druhý moment, kdy mají rodiče možnost setkání s třídním učitelem 

(první bývá většinou zápis). Je neprofesionální, když se paní učitelka zadrhává 

z důvodu nepřipravenosti. Měla by mít pro sebe předem stanovený harmonogram 

a informační list pro rodiče (většina rodičů si nebude pamatovat, co všechno 

se na setkání zmínilo).  

Na informačním listě by měla být:  

 organizace prvního školního týdne  

 seznam dopředu naplánovaných akcí  

 seznam pomůcek, které budou žáci během školního roku potřebovat 

 důležitá telefonní čísla/příp. e-mailové adresy – na třídního učitele, 

vychovatelku, zástupce ředitele a ředitele školy 

 informace ohledně vybírání peněz o třídního fondu apod.  

 další informace dle uvážení paní učitelky (např. doporučení paní učitelky, 

jak s dětmi pracovat na domácích úkolech, připomenutí pravidelné 

kontroly školní tašky a penálu…) 

Příjemnou tečkou může být malý dárek pro budoucí žáky – omalovánka jako 

symbol toho, že se na ně paní učitelka těší.  

Individuální schůzky  

Během školního roku by měli mít rodiče možnost navštívit individuálně 

učitele svého dítěte. Jedná se o konzultace, které jsou zaměřené na aktuální situaci 

(zhoršující se prospěch, chování…). Schůzka by měla být domluvená dopředu 

pomocí e-mailu či telefonátu.  

1.4.2 Další možnosti komunikace  

Do této kapitoly jsem zařadila další přímé kontakty učitele s rodiči žáků, které 

ale nevyžadují přítomnost učitele a rodiče na jednom místě. Vybrala jsem 

možnosti, které v průběhu své praxe na základní škole vnímám nejčastěji.  
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Žákovské knížky, notýsky  

Žákovská knížka, je jedna ze základních možností sdělování informací 

rodičům. Smetáčková a Viktorová (2014) ve své knize uvádí několik vymezení, 

co znamená žákovská knížka. Shrneme-li všechny poznatky, dojdeme k závěru, 

že se jedná o: dokument, který nám slouží k předávání základních informací, 

průběžnému informování o stavu žáka (prospěch, chování) a omluvu v případě 

nepřítomnosti žáka, Zastává velmi jednoduchou a základní komunikaci, která zde 

funguje dlouhou dobu. Obsahem sdělené bývají krátké informace nepotřebující 

delší vysvětlení (například informace o školních akcích, potřeba dokoupení 

pomůcek, které dítě potřebuje k výuce nebo prosba o doplnění domácího úkolu). 

Většina rodičů si s takovouto formou komunikace běžně vystačí. 

E-mailová korespondence  

V dnešní době je nutností komunikovat přes e-mail. Přes e-mail můžeme také 

rodiče informovat o všem, co se děje ve škole. Například můžeme rodičům sdělit 

informaci o plánovaném výletu do divadla či exkurzi. Velmi oceňované, hlavně 

u nižších ročníků, bývá zasílání fotografií ze školních akcí. Často se e-mail (spolu 

se zápisem v žákovské knize/notýsku) také využívá v naléhavých situacích jako 

je například výskyt vší. Není vhodné pomocí internetové komunikace řešit 

prospěch či problémové chování dítěte. (Informace dostupné z článku RVP 

Komunikace mezi školou a rodiči žáků3). V rámci dobré komunikace není vhodné 

odpovídat s přílišným zpožděním.  

Telefonáty, SMS komunikace 

Telefon je dnes již klasickým dorozumívacím prostředkem, umožňující nám 

rychlé sdělení. Pro lepší komunikaci je vhodné, aby si rodiče a třídní učitel 

na začátku školního roku poskytli telefonní čísla, na kterých je možné je 

v důležitých situacích zastihnout. Nesmíme však zapomínat, že mobilní telefon 

nám přináší mnoho výhod, ale může způsobit nepříjemné situace. Je nezbytně 

nutné se dopředu dohodnout na pravidlech této komunikace. Mohlo by se stát, že 

rodiče budou považovat tuto formu komunikace jako prvořadou a budou využívat 

                                                   
3 https://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/620/KOMUNIKACE-MEZI-SKOLOU-A-RODICI-ZAKU.html/ 
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telefonáty jako jedinou možnost, což nemusí být vždy výhodou. Učitel by měl trvat 

na tom, že po domluveném čase již rodiče nevolají a nepíší (alespoň od 7hod. do 

22hod.).  Pomocí textových zpráv je možné s rodiči komunikovat například 

v situaci, kdy potřebují-li narychlo omluvit chybějícího žáka (dostupné z článku 

RVP). Vážnější problémy je lepší konzultovat osobně při individuálních 

střetnutích.  

Média a webové stránky 

Další možností, kterou může v dnešní době učitel využít, jsou sociální média. 

Například portál e-třída (ukázka webové stránky v příloze) umožňuje učiteli 

vkládat různé informace, žákovské práce, fotografie, domácí úkoly, a tak nenásilně 

vtáhnout rodiče do dění třídy. Pro rodiče může být tato forma velkým 

pomocníkem, je-li jeho ratolest ve škole nesoustředěná a neví například, jaký 

domácí úkol má či koná se v následujícím týdnu nějaký výlet. Učitel může využít 

možnosti a vypsat všechna důležitá setkání a výlety, na které je potřeba se 

připravit. Je však potřeba, aby vedl stránku poctivě a nezapomínal ji pravidelně 

aktualizovat! Je zde také možnost komunikace – zpráv mezi učitelem – rodičem (i 

učitelem – žákem). Pro někoho může být tato forma komunikace pohodlnější, než 

dopisování přes e-mail či sms zprávy. 
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1.5 Závěr teoretické části 

Ve své teoretické části diplomové práce jsem se snažila vyhledat v odborné 

literatuře a následně sepsat ty nejdůležitější momenty a situace, které začínajícího 

učitele mohou zastihnout při komunikaci s rodiči žáků. Po prostudování literatury 

jsem došla k závěru, že učitelova komunikace s rodiči začíná již u postavení těla 

a mimiky obličeje, díky které můžeme dát najevo příjemný a pozitivní postoj. 

Je důležité, aby vstřícný postoj nastal již od prvního kontaktu. Uvidí-li rodiče 

v učiteli partnera, který jim bude oporou, bude následná komunikace a řešení 

možných problémů snadnější z obou stran. Dále jsem ve své teoretické části 

sepsala možné komunikace, které nám dnešní doba přináší. Od osobního kontaktu, 

přes písemnou formu až po telefonování či využívání internetových médií. V každé 

zastoupené možnosti vidím výhody i nevýhody a považuji za potřebné tyto 

možnosti komunikace propojovat. Osobní kontakt považuji za nejvhodnější 

možnost při řešení prospěchu a chování žáka, e-maily, sms zprávy a telefonáty zase 

při řešení akutních či organizačních záležitostí. V práci jsem se také dotkla tématu 

komunikace se sociálně slabšími rodinami, s rozvedenými rodinami a rodiny, kdy 

se žák stal obětí šikany, protože vidím tyto komunikační problémy často ve škole, 

kde pracuji. Tato komunikace je o něco náročnější a je potřeba vše včas podchytit a 

mít oporu ve vedení školy. Dalšími aktivitami, na které jsem ve své práci zaměřila, 

byly různé akce pro rodiče, které může škola i učitel během školní docházky 

praktikovat. Ať se jedná o společné výlety, výtvarné dílny nebo besídky, je vždy 

možnost, jak rodiče zapojit do chodu školy a tím jim přiblížit práci, kterou učitel 

dělá.   
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 
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2.1 Cíle výzkumu a výzkumné otázky  

Praktická část mé diplomové práce se zaměřuje na dva cíle. První cílem je 

zjistit a zpracovat zkušenosti šesti učitelů s tripartitními schůzkami a druhým 

cílem je na základě zjištěných dat vypracovat soubor doporučení pro začínající 

učitele, kteří chtějí ve své třídě začít s tripartitními schůzkami. Výzkumné otázky 

pro mou praktickou část jsou: Proč učitelé organizují tripartitní schůzky. Jak 

učitelé organizují tripartitní schůzky. Na jaké obtíže upozorňují a jak je řeší. Jak 

probíhají tripartitní schůzky. Co doporučují učitelům, kteří s tripartitními 

schůzkami začínají.  

2.2 Popis výzkumu, výzkumný vzorek a metody organizace 

Ve své praktické části jsem se rozhodla věnovat tripartitním schůzkám, které 

se v posledních letech začínají stále častěji objevovat na více základních školách. 

Záměrem mé praktické části je zjištění, jak nejefektivněji tento typ třídnících 

schůzek vést a na základě těchto zjištění vytvořit soubor doporučení k vedení 

tripartitních schůzek pro začínající učitele. Za efektivní v tripartitách považuji to, 

co nám poskytuje zpětnou vazbu, při které můžeme ovlivnit následující prospěch 

nebo chování žáka a při které si žák odnáší zkušenosti vedoucí ho dál. Volila jsem 

kvalitativní výzkum, který sbírá menší počet vzorků a studuje je do hloubky 

(Švaříček, Švěďová, 2007). Pro výzkumnou část jsem si vybrala rozhovory šesti 

učitelů, kde spolupracuji se šesti učiteli základních škol.  

Praktickou část jsem rozdělila na dvě části. První část zpracovává výsledky 

mých rozhovorů a náslechů tripartitních schůzek. Druhá část nabízí soubor 

doporučení pro efektivní vedení tripartitních schůzek pro začínající učitele.  

Hlavní výzkumnou metodou je polostrukturovaný rozhovor, kterým zjišťuji 

potřebné informace k vytvoření nejúčinnější strategie vedení tripartitních schůzek.  

Pro svůj výzkum jsem oslovila 6 učitelů různých škol. Kvůli ochraně soukromí 

jsem učitele nezařazovala do konkrétních škol a uváděla je zde jako Učitel/ka 

1, 2, 3, 4, 5 a 6. Záměrně jsem vybrala část učitelů zkušených, kteří mají 

několikaletou pedagogickou zkušenost a dlouhodobější zkušenost s tripartitními 

schůzkami a naproti nim jsem vybrala učitele začínající, kteří tolik zkušeností ještě 
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nemají, ale jejich postřehy mohou pomoci dalším učitelům začínajícím 

s tripartitními schůzkami. Jedná se o učitele, kteří mají tripartitní schůzky v náplni 

své práce v rámci školy i učitele, kteří formu těchto schůzek zvolili zcela 

dobrovolně. Vybírala jsem školy, kde mi byli ochotni poskytnout své zkušenosti a 

věnovali svůj čas nad mými otázkami.  

2.3 Popis analýzy zjištěných dat a rozhovorů  

Výsledky výzkumu jsem zpracovávala podle zjištěných dat od konkrétních 

učitelů. Nejdříve jsem sepsala zjištěné informace od jednolitých učitelů a poté 

vyhodnotila každou otázku, kterou jsem během rozhovoru pokládala každému 

z učitelů a které byly součástí pro tvorbu doporučení efektivního vedení 

tripartitních schůzek.   
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2.4 Rozhovory s učiteli, pozorování (1. část)  

Cílem mé první části je analyzovat výpovědi 6 učitelů, na základě kterých 

budu v druhé části vypracovávat soubor doporučení pro efektivní vedení 

tripartitních schůzek. Nejdříve popíši jednotlivé školy a poté navštívené učitele a 

jejich výpovědi.  

2.4.1 Zvolené školy 

Během výzkumu jsem oslovila tři základní školy, kde mi byli učitelé ochotní 

sdělit své vlastní zkušenosti získané během praxe. Školy jsem volila podle toho, jak 

byli ochotní spolupracovat a podle toho, že jsem z praxí věděla, že u nich probíhají 

třídní schůzky formou tripartit. Jedna ze škol je základní škola, kde se na 

tripartitní schůzky zaměřují a vidí v nich větší význam než v klasických třídních 

schůzkách.  Dále jsem volila školu, ve které pracuji a měla jsem tak možnost oslovit 

učitele, které důvěrně znám. Tato škola je otevřená všem možným přístupům a 

dává učiteli možnost si vybrat, jakou formu výuky i vedení třídních schůzek zvolí. 

Třetí škola také podporuje vedení tripartitních schůzek, zde jsem záměrně oslovila 

začínající paní učitelku. Všichni oslovení pedagogové dostali stejné otázky. 

Dotazování bylo zaměřeno převážně na subjektivní zkušenosti a rady. Během 

svého výzkumu jsem měla možnost dvakrát navštívit tripartitní schůzky dvou 

učitelů, jedna paní učitelka mou účast při schůzce zamítla z důvodu narušování 

citlivého téměř „intimního“ prostředí.   

Škola 1  

První školou, kterou jsem navštívila, byla škola, kde mají otevřený vztah 

k rodičům a tripartity jsou podmínkou. Škola je ve vlastním programu, který 

podporuje komunikaci s rodiči žáků (z důvodu názvu programu shodným s názvem 

školy, nemohu uvádět přesný název programu). Ve škole je 18 třídních učitelů na 

prvním stupni.  Tripartitní schůzky se zde konají dvakrát ročně a učitelé jsou 

s tímto stylem komunikace spokojeni. Na této škole jsem oslovila několik učitelů, 

z toho 3 byli ochotní spolupracovat a zúčastnit se rozhovoru.  
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Škola 2  

Druhá škola je otevřená mnoha směrům. Nejen ve vyučování, ale také 

v komunikaci s rodiči. Podporuje klasické třídní schůzky i schůzky tripartitní a je 

tak na učiteli, jaký druh vybere. Nejsou zde žádná pravidla pro vedení těchto 

schůzek, a tak si učitelé podmínky volí sami a tripartity organizují podle toho, jak 

jim to vyhovuje. Ve škole je 32 učitelů, z toho 2 dobrovolně využívají tripartitní 

schůzky. Právě tyto dva učitele jsem požádala o rozhovor.  

Škola 3 

Třetí oslovenou školou je škola, kde také mají tripartitní schůzky opět 

povinné. V této škole je na prvním stupni 12 třídních učitelů. Školu jsem vybrala 

záměrně, protože de znám začínající paní učitelku, která s tripartitami do nástupu 

na tuto školu neměla žádné zkušenosti a která byla ochotná se mnou sdílet své 

prvotní zkušenosti.   

2.4.2 Učitelé  

Pro podklady k závěru a cíli mého výzkumu jsem oslovila 6 učitelů. Byli mezi 

nimi učitelé zkušení, s dlouholetou praxí i učitelé začínající. Někteří z těchto 

učitelů mi nabídli možnost se účastnit některých z jejich tripartitních schůzek, 

někteří měli své tripartitní schůzky za sebou a v jednom případě jsem se setkala 

s negativním přístupem při zájmu vidět tripartitní schůzky jednoho 

z dotazovaných.  

Výsledky mého výzkumu budou obsahovat shrnuté výpovědi dotazovaných 

učitelů a poté shrnutí jednotlivých otázek, které se objevili u všech učitelů a které 

mi pomohou při sepisování souboru efektivního vedení tripartitních schůzek.  

Pan učitel 1 

Pana učitele 1 znám z praxí a jeho styl výuky a komunikace se žáky i rodiči 

je velmi profesionální. Do své práce vkládá hodně svého osobního času (příprava 

týdenního plánu každou neděli) a sil. Jeho týdenní plány slouží dětem jako 

harmonogram a rodiče si mohou touto cestou zjistit, co se ve škole bude daný 

týden probírat. Pan učitel má za sebou několikaletou praxi a formu tripartitních 
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schůzek využívá 11 let. Má tedy několikátou zkušenost. K vedení tripartitních 

schůzek ho přiměla vždy škola, která tuto formu na škole vyžaduje. Pořádá je 

dvakrát do roka, a to v listopadu a dubnu, není-li potřeba se s rodiči setkat ještě 

mimo tyto schůzky. Pana učitele jsem se ptala, kolik času mu příprava zabere: 

„Poměrně hodně, připravuji sebehodnotící arch, kde jsou kolonky na chování i 

znalosti, který vychází z týdenních plánů.“ Kolonky obsahují: jak se připravuji na 

výuku, jak pracuji, jak čtu, jak píši, co znám z ČJ a na konci vždy žáka vybízí 

k tomu, aby se zamyslel, co je potřeba zlepšit. Další konzultaci začíná touto 

otázkou, zda se opravdu žákovi podařilo zlepšit to, co chtěl. Ve vyšších ročnících 

pak rozdává archy dětem domů. Žáci si je v klidu promyslí a vyplní. Ve škole pak 

pouze diskutují nad jednotlivými problémy (tento přístup se mi velmi líbí, neboť 

zamezuje zbytečnému prodlužování schůzek a je tak čas probrat vše důležité).  

Panu učiteli pomáhá program ClassDojo, který je mu velkým pomocníkem 

při sbírání dat o dítěti. Na jeho setkání se většinou dostaví všichni rodiče. Ovšem 

nikoho nenutí, možnost jim nabídne. Je-li potřeba s rodiči probrat důležitou věc, 

pozve je i opakovaně. I když ví, že je lepší, když se dostaví oba rodiče, navštěvují 

schůzky spíše matky (páry pouze v 1/3). Otcové se dostaví pouze v případě, že 

matky nemohou. Na jednu skupinu se vyhradí přibližně 20minut, ale často se 

stává, že se to protáhne spíše na 30minut. Během tripartit se věnuje chování, 

prospěchu, výsledkům žáků. Organizační věci již neřeší, neboť rodiče mají vše 

zaznamenané na stránkách třídy či v týdenních plánech.  

Jako plusy tripartit vidí: „Korekce pohledů – přístup na učivo – mezi 

rodičem, dítětem, učitelem – zeptám se i rodičů, jak to oni vidí. Žák se může 

aktivně zapojovat, je rovnocenným členem – není vyčleněný. Je to dobrý způsob, 

jak zjistit více o rodině. Zda ve škole reaguje stejně jako doma. Rodiče se 

vyjadřují k celému pololetí.“. Mínus vidí v tom, že je tato forma třídních schůzek 

velmi časově náročná a často je oříškem vybrat všem vhodné termíny. Na závěr 

jsem se pana učitele zeptala, co by vzkázal učitelům a učitelkám, kteří 

s tripartitami začínají: „Nepodcenit výstupy, přípravu – aktuální věci, co má žák 

zvládnout. Nezapomenout na sociální témata – vztahy ve třídě. Nebát se toho, 

s většinou rodičů člověk vyjde (rodiče si zvyknou). Nedivit se, že dítě se před 
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rodiči začne chovat úplně jinak, např. úplně ztratí hlas. Nebo ten, kdo je tichý, se 

zase naopak rozmluví. První neúspěch neznamená, že to takhle bude dál.“  

Pozorování tripartitních schůzek pana učitele 1 

Tripartitní schůzky tohoto učitele jsem měla možnost zažít. Byla to pro mě 

velmi obohacující zkušenost, a právě díky tomuto panu učiteli jsem se rozhodla, 

že bych se v budoucnu ráda věnovala tripartitním schůzkám. U tohoto pana učitele 

jsem si ověřila, že teoretické informace, které mi poskytl při rozhovoru, opravdu 

umí aplikovat v praxi. Při schůzkách tohoto učitele panovala velmi příjemná 

atmosféra. Pan učitel přivítal rodiče i žáka úsměvem a podáním ruky. Oběma 

nabídnul místo k usednutí. Měl připravené dvě lavice, které vytvářely větší plochu. 

Žáka si posadil po své pravé straně, tudíž žák seděl v „čele“ stolu a rodiče naproti 

sobě. Tripartitních schůzky začal harmonogramem neboli informací, co všechno by 

rád na schůzkách probral. Jako prvního nechal mluvit žáka. Poskytl mu hodnotící 

arch, kde si žák pomocí emotikonů zvolil, jak se mu v konkrétních předmětech a 

situacích daří. Poté zhodnotil žákovu práci on. Naposledy nechal mluvit rodiče 

žáka. Nezapomínal na to začít pozitivní informací o tom, jak žák pracuje (i na 

žácích, kteří mají nějaké prospěchové problémy nebo problémy s chováním, našel 

věc, kterou by mohl pochválit). Z žádných rodičů jsem necítila pocit nervozity nebo 

strachu, atmosféra byla velmi uvolněná. Na závěr tripartity si učitel se žákem 

stanovil jakýsi cíl – čeho chce žák dosáhnout do dalších schůzek a rozloučil se opět 

podáním ruky a vyprovázením rodičů s dítětem.  

Paní učitelka 2  

Paní učitelka, kterou jsem navštívila jako druhou, pracuje na základní škole, 

kde mají učitelé otevřenou náruč k tomu, jak si chtějí schůzky s rodiči vést. Průběh 

jejích tripartit jsem měla také možnost zažít. Schůzky ve formě tripartit si zvolila 

z důvodu, že má větší možnosti si s dítětem promluvit. Má větší prostor k tomu, 

aby se žákem a rodičem probrala chování i prospěch. Také se podle ní žáci naučí 

sebehodnocení. Této formě setkávání se věnuje šestým rokem. Rodiče si zve 

dvakrát do roka, a to v pololetí a ke konci školního roku. Většina rodičů se jí 

zapojuje, ale častěji chodí matky. Na otázku, kolik času ji zabere příprava, mi 

odpověděla: „Asi hodinu, projdu si školní výsledky dětí, připravím si poznámky 
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ke každé skupině (úspěchy ve škole, problémové situace, chování dítěte ve třídě)“. 

Na každou skupinu si vyhradí 15–20 minut. To jsem měla možnost zkontrolovat 

při návštěvě několika trojlístků, kdy na každou skupinku měla opravdu přibližně 15 

min. Během rozhovoru dává prostor dítěti k sebehodnocení jeho práce ve škole, 

k chování. Poté dá prostor rodičům, aby vyjádřili svůj názor na danou situaci. Paní 

učitelka se průběžně do hovoru zapojuje s doplňujícími informacemi, jak to vidí 

ona.  

Jako plus by označila větší prostor pro individuální rozhovor, kde má 

mnohem větší prostor vše probrat. Stává se jí, že se od dětí dozví zajímavou 

informaci nebo rodiče poznají další úhel pohledu na určitou situaci. Mínus vidí 

v tom, že má vymezený čas na jednu skupinu. Někdy jí čas chybí a nemůže ho 

nastavit na úkor další skupiny. Na stejnou otázku, co by doporučila začínajícímu 

učiteli, odpověděla: „Určitě sledovat zkušenějšího kolegu, pak si najít svůj způsob 

vedení tripartit.“ 

Pozorování tripartitních schůzek paní učitelky 2 

U této paní učitelky jsem také měla možnost navštívit její tripartitní schůzky. 

I paní učitelka 2 přivítala žáky a rodiče podáním ruky a usazením. Tentokrát paní 

učitelka seděla za svou katedrou a žáka s rodiči usadila po své levé straně. 

To mi připadalo již méně vhodné, neboť paní učitelka seděla na své židli, která byla 

podstatně vyšší než židle žáků, které měla připravené i pro rodiče. Paní učitelka 

měla připravené pololetní písemné práce z českého jazyka, na kterých si s rodiči a 

žáky projela „prospěch“ žáka. Po žákovi chtěla vědět, co se mu povedlo a 

nepovedlo, což mi připadá dosti zavádějící. Nepovažuji za vhodné soudit, co žák 

umí a neumí na základě jednoho testu. Nejdříve nechala mluvit žáky, poté se 

k situaci vyjádřila sama a na závěr se zeptala rodičů, zda se chtějí vyjádřit 

k některému z tématu. Atmosféra byla klidná a otevřená, nikdo z rodičů ani dětí se 

nebál promluvit. Pouze jsem cítila, že tato tripartitních schůzka nesplnila takovou 

funkci jako u pana učitele 1. Chyběla mi zde nějaká výzva do dalších schůzek či 

zhodnocení celkového prospěchu. Schůzku jsem považovala za méně efektivní, 

přirovnala bych ji ke klasickým třídním schůzkám o třech lidech.  
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Paní učitelka 3  

Další paní učitelka také pracuje na škole, kde si může způsob komunikace 

zvolit sama. Formu tripartitních schůzek si vybrala kvůli tomu, že jí to poskytuje 

zpětnou vazbu od dětí a rodičů. Tomuto způsobu se věnuje 3 roky. Tak jako 

všichni, rodiče si zve dvakrát ročně. Vždy před pololetím a koncem školního roku. 

Na setkání se připravuje přibližně 3 dny předem, kdy si sepisuje postřehy a body, 

které chce s rodiči a žáky probrat, ale materiály sbírá během celého půlroku. 

Rodičům navrhne několik termínů (případně se domluví na nějakém, který 

vyhovuje oběma stranám). Kromě jedné maminky ji na tripartity přijdou všichni – 

v zastoupení maminek či otců. V páru chodí většinou pouze do prvních tříd, poté 

už se střídají.  Na každou skupinku má 15 min a řeší Všechno, co se třídy týká – 

nejdříve mluví dítě (co mu jde a co mu nejde), klima třídy, domácí příprava. 

Zpětná vazba po úsecích – nejdřív dítě a pak ještě rodič.  

Plusy tripartit vidí v: „Komunikace s rodiči. Užší kontakt. Vidím tam to, 

co nevidím ve výuce (děti to říkají, někdy i rodiče).“ A mínusy jako většina učitelů 

vidí v tom, že je to časově velmi náročné – jak příprava, tak samotná schůzka. Paní 

učitelka vede během roku i klasické třídní schůzky (na začátku roku a pak ještě 

v dubnu), kde řeší organizační záležitosti.  Doporučení paní učitelky začínajícím 

pedagogům: „Jedu v úsecích – nejdříve by měly mluvit děti, pak rodiče a na konci 

mluvím já. Začínat tím, co se mu nedaří a končit, v čem je úspěšný. Hodnotí 

se slovně. Zapisuji si pár vět, co těm dětem chci říci. Mít šanony, kam si děti 

ukládají své věci.“  

Paní učitelka 4  

Mou čtvrtou dotazovanou učitelkou, byla paní učitelka s šestnáctiletou 

pedagogickou praxí, která momentálně vede první třídu. Paní učitelku znám 

ze souvislých praxí a vím, že komunikaci s dětmi ovládá velmi dobře, a proto 

mě zajímalo, jaká je její komunikace s rodiči. Paní učitelka také vede třídní schůzky 

ve formě tripartit, neboť škola, ve které vyučuje, je má zavedené již dlouhodobě.  

Tripartitám se věnuje již 12 let. Tak jak je obecně zavedeno, zve rodiče dvakrát 

ročně a zatím neměla problém s tím, že by ji rodiče na tento typ třídních schůzek 

nechodili, zapojují se všichni. Častěji však přicházejí matky žáků. Ani s časovou 
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dotací jedné schůzky se neliší od ostatních a tudíž si na jednu skupinku vyhrazuje 

přibližně 15mim. Na každého žáka vypracovává slovní hodnocení a společné s další 

přípravou (seskupení materiálů, prací žáka) ji příprava zabere něco kolem půl 

hodiny. Na otázku, co vše probíráte na tripartitách, odpověděla: „Chování dětí, 

kamarády ve třídě, práci ve skupině, ve dvojicích, domácí přípravu, práci při 

vyučování.“  

Plus v tripartitách vnímá hlavně v tom, že s každým žákem probere osobně to, 

co je potřeba a po setkání s rodiči žáka si může udělat lepší představu o tom, 

jak to u nich doma funguje a jak následně s dítětem pracovat. Jako mínus označila 

věc, kterou označili i předešlí kolegové, a to že je to velmi časově náročné na 

přípravu a také, že se stává, že někdy vymezený čas nedokáže dodržet a další rodiče 

jsou tak odkázáni na to, čekat za dveřmi třídy. Její doporučení učitelům, kteří 

začínají s tripartitami, vzkazuje: „Ze začátku bych si vymezila na dítě i více času a 

mezi jednotlivými dětmi bych si dala chvíli pauzu. Na konzultace si dělám 

písemnou přípravu, abych s dětmi probrala vše, co je potřeba. Také se člověk 

musí obrnit trpělivostí, neboť ne vždy přijdou rodiče pozitivně naladění. Je 

důležité hlídat si časové intervaly a po vypršení časového limitu opravdu skončit 

a konzultace neprotahovat.“  

Paní učitelka 5  

Větší část mého dotazníku tvoří učitelé s delší pedagogickou zkušeností, 

ale chtěla jsem oslovit i učitele, kteří tolik zkušeností nemají a se svou kariérou 

teprve začínají, neboť jejich pohled se může lišit, a proto jsem oslovila i svojí 

bývalou spolužačku, nyní již paní učitelku, která učí od ledna 2017. Tato paní 

učitelka vyučuje také na škole, kde jsou tripartity zavedené, a tudíž její volba byla 

celkem jednoznačná. Tripartity mají zavedené dvakrát ročně, vždy ve čtvrtletí 

(listopad, duben). Na její trojlístek učitel–žák–rodič zatím dorazili všichni rodiče, 

ve větším zastoupení matek. Paní učitelka si na jednu skupinu většinou vyhradí 20 

min, ale někdy se jí setkání podle jejích slov, protáhne na 2 hodiny. Ve 

dvacetiminutové schůzce se snaží probrat sociální stránku třídy (situace a vztahy 

ve třídě), výchovné problémy a prospěch žáka.  
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Jako plusy tripartitních schůzek označila: „Individuální přístup, bližší 

seznámení s rodiči, navázání vztahů, chvíle vyhrazená jen pro ně.“ a mínusy: 

„Čas. Zabere to hodně času. Někdy se stane, že rodiče nemohou v termínech, které 

jsou vypsány. Tudíž se scházíme individuálně.“ Na mou otázku, co by doporučila 

dalším začínajícím učitelům a učitelkám, mi odpověděla: „Zvolit si postup 

tripartit. Myslet stále na to, že ve středu dění je žák a měl by mluvit nejvíce on.“ 

Paní učitelka 6  

Poslední paní učitelka, kterou jsem oslovila, je zatím ještě studentka 

pedagogické fakulty. Momentálně je třídní učitelkou první třídy na škole, kde se 

také konají tripartitní schůzky. Délka její praxe je teprve jeden rok, a proto jí také 

zařazuji mezi začínající učitele a zajímalo mě, jak vede tripartity. Jak už jsem na 

začátku zmiňovala, paní učitelka 6, vede tripartity z důvodu, že na škole jsou 

zavedeny. Rodiče si pozvala jednou, a to v listopadu (v případě nutnosti u 

některých žáků pak častěji), což se oproti ostatním dotazovaným rodičů liší. Proto 

mě zajímalo, zda ještě organizuje i jiné třídní schůzky. „Dělám i klasické třídní 

schůzky. Tak třikrát až čtyřikrát. Řeším i pomocí e-mailu nebo individuálních 

schůzek“. V její třídě se do tripartitních schůzek zapojují všichni rodiče, 

v zastoupení spíše matek, ale sama říká, že se jí často stává, že teď v první třídě byli 

přítomni i oba rodiče. Paní učitelce zabere příprava přibližně 20 min na jedno dítě, 

kdy si dá dohromady všechny informace, které chce na schůzce probrat. Jedna 

tripartita jí trvá 30 min, ale když ví dopředu, že bude potřeba s určitou skupinou 

řešit více záležitostí, informuje o tom rodiče a vyhradí si raději hodinu.  Na 

tripartitách řeší: „Slovní hodnocení, co se daří/nedaří, co samy děti vnímají jako 

úspěch/neúspěch. Co je baví, nebaví, na čem chtějí zapracovat. Prezentace jejich 

portfolia, jejich pozice ve třídě a jejich vlastní hodnocení.“  

Plusy tripartit také vidí v individuálním přístupu, možnosti zjistit pohled 

rodičů na celou situaci. Schůzky využívá k tomu, aby si společné s žákem vytvořila 

cíle, kterých chtějí oba dosáhnout. Plus také vidím v tom, že má možnost vidět dítě 

z pohledu rodičů. Mínus shledává v tom, že někteří rodiče berou schůzku jako 

místo, kde se řeší pouze chování dítěte a že všem dětem tato forma nemusí 

vyhovovat. I paní učitelky 6 jsem se zeptala, co by doporučila dalším začínajícím 
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učitelům: „Jít se na nějakou podívat. Připravit si osnovu dopředu. Mít po ruce 

práce dětí a opravdu dobře vědět, co jim jde/nejde.“  

2.4.3 Výsledky společných otázek 

V této části se na odpovědi z rozhovorů 6 učitelů podívám ještě z pohledu 

jednotlivých otázek. I když ze 6 odpovědí nelze zobecňovat, předpokládám, 

že shrnutí jednotlivých odpovědí na mé otázky pomůže připravit východiska 

pro tvorbu doporučení. 

„Co Vás vedlo k tomu, abyste místo klasických třídních schůzek 

začal/a s tripartitami?“ 

U této otázky jsem se setkala se dvěma odpověďmi. Jedna skupina učitelů 

(4 ze 6) je dělá, protože to po nich žádá škola. Druhá, menší, skupina (2 ze 6) je 

dělá proto, že cítí v tripartitách větší smysl a získává zpětnou vazbu, která je 

v učitelské profesi jednou z důležitých věcí pro další rozvoj dítěte. Tito dva učitelé, 

kteří dělají tripartitní schůzky dobrovolně, byli ze školy, která umožňuje různé 

druhy třídní schůzek.  

„Jak dlouho je děláte?“ 

Zde se již odpovědi lišily. Nejdelší praxi s tripartitami měla paní učitelka č. 4, 

která tuto formu vede již 12 let. Hned za ní je potom pan učitel č. 1, který vede 

tripartity 11 let. Ze svého pohledu, kdy jsem viděla schůzky obou učitelů, si dovolím 

tvrdit, že schůzky pana učitele 1 na mě působili nejprofesionálněji a z mého 

pohledu nejefektivněji. Nejkratší praxi i nejmenší zkušenost s tripartitami pak mají 

paní učitelky 5 a 6, které se učitelské dráze věnují teprve rok.  

„Jak často zvete rodiče na tripartity?“ 

U této otázky jsem nemohla čekat moc rozdílných odpovědí, neboť tripartitní 

třídní schůzky jsou většinou nastavené dvakrát ročně. Liší se pouze měsíc konání. 

Větší část mi odpověděla, že tripartity praktikují v měsících listopad a duben, tedy 

vždy v půlce pololetí. Na škole, kde nejsou tripartity povinné, mi paní učitelky 

odpověděly stejně a to, že tripartity si plánují před koncem pololetí. Pouze jeden 

učitel z dotazovaných pořádá tripartitní schůzky pouze jednou za školní rok, 
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a to v listopadu. Tripartitní schůzky pak ještě doplňuje i klasické třídní schůzky, 

které doplňuje třikrát až čtyřikrát ročně.  

„Zapojují se do tripartit všichni rodiče? Chodí častěji matky nebo 

otcové?“ 

Tato otázka mě zajímala z důvodu časté absence rodičů na klasických třídních 

schůzkách (informaci o návštěvnosti klasických třídních schůzek jsem zjišťovala 

u kolegů, kteří praktikují právě klasické TS). Odpovědi jednotlivých učitelů mě 

mile překvapily. Všichni dotazovaní učitelé se shodli, že tripartity u nich navštěvují 

všichni rodiče (existuje pouze pár výjimek). Také u většiny učitelů navštěvují tuto 

formu spíše matky žáků nežli otcové. V prvních třídách se stává, že přijdou oba 

dva, ve vyšších ročnících se pak tento stav snižuje na jednoho z rodičů. Samotní 

otcové chodí pouze v případech, že matky z různých důvodů nemohou. Myslím si, 

že je to celkový přístup k třídním schůzkám. I na klasické třídní schůzky se 

většinou ve větším počtu dostaví matky.  

„Kolik času si většinou vyhradíte na 1 skupinu?“ 

U této otázky se rozmezí časové dotace dostalo mezi 15–20 min, přičemž 

většina dotazovaných učitelů si stanoví 15 minut na jednu skupinu, ale stává se, 

že se jim občas schůzka protáhne a zabere 20-30 min (podle problému, který 

potřebuje s daným žákem či rodičem probrat). Ví-li dopředu, že potřebují na 

setkání více času, vyhradí si více než 30 min nebo rodiče pozvou ještě na jednu 

individuální schůzku. Z toho pohledu si myslím, že je potřeba, aby si každý zvolil 

vlastní časovou strategii, ale měl by počítat minimálně s 15 minutami.  

„Kolik času Vám zabere příprava?“ 

U této otázky jsem si všimla, že učitelům s delší pedagogickou praxí, zabere 

příprava mnohem více času. Na každého žáka se pečlivě zaměřují a sepisují, co vše 

chtějí na tripartitě probrat. Jedná se přibližně o 30 min na jednoho žáka. Někteří 

se připravují souběžné s celým čtvrtletím, kdy si zapisují informace, které chtějí 

na tripartitních schůzkách zmínit. Učitelům s kratší pedagogickou praxí většinou 

příprava zabere hodinu, někdy se dostanou do rozmezí 1 až 2 dnů. Sama pociťuji, 

že pro efektivní výsledek tripartitních schůzek je potřeba se připravit řádně 
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a to vyžaduje opravdu dlouhodobější pozorování a zápis, protože pro začínajícího 

učitele může být obtížnější udržet všechny informace o všech žácích.  

„Co všechno na tripartitách řešíte?“ 

Hlavním bodem těchto schůzek bývá u většiny dotazovaných učitelů prospěch 

žáka, jeho výsledky ve škole, chování, domácí příprava. Všichni dávají důraz na to, 

aby se žák hodnotil sám a snažil se zhodnotit, co mu ve vyučování jde a na čem 

by ještě potřeboval zapracovat. Některé učitele zajímá, jak se ve třídě cítí (klima 

třídy), jak se mu pracuje ve dvojicích či vícečetných skupinách, co vnímá jako svůj 

úspěch. Většina učitelů také pracuje s portfoliem, které s dětmi během roku 

zakládá.  

„Plusy tripartit?“ 

Všichni dotazovaní se shodli na tom, že největším plusem tripartitních 

schůzek je možnost se žákem individuálně probrat záležitosti, na které není někdy 

během běžného chodu školy čas. Dále možnost, aby se žák aktivně zapojoval a tím 

se učil sebehodnocení. A v neposlední řadě poznat rodiče a pochopit situaci, ve 

které se dítě nachází. Často nám toto poznání může odpovědět na mnoho otázek, 

které si klademe. Přínosné nám také může být reakce žáků, které se často mohou 

pod „dohledem“ rodičů lišit od našeho očekávání.  

„Mínusy tripartit?“ 

Velkým mínusem, na kterém se shodli téměř všichni učitelé, je náročná 

příprava i samotná realizace. Svědomitým učitelům zabere příprava hodně času, 

neboť si pečlivě vypisují všechny poznatky, které je potřeba na schůzce probrat 

a následné setkání zabere několik dní. Bereme-li v úvahu, že učitel na prvním 

stupni vyučuje přibližně do půl 1 (musíme také počítat s možným suplováním, 

dozory, vlastní osobní přestávkou učitele), je možné začít s tripartitami od tří 

hodin a končit okolo šesté nebo sedmé hodiny večerní. Jedná se tedy o tři až čtyři 

hodiny, kdy za hodinu jsme schopni vzít 3 skupiny (3 x 20 min). Z toho vyplývá, že 

za den je možné uspořádat schůzky nejvýše pro 12 skupin. Není proto možné 

v jeden den uspořádat setkání se všemi rodiči, máme-li třídu třiceti dětí a schůzky 



51 

 

se nám protáhnou na několik dní. Také zaznělo mínus v podobě nepochopení 

náplně tripartit ze strany rodičů.  
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„Co byste doporučil/a začínajícímu učiteli, který s tripartitami 

teprve začíná?“ 

U všech učitelů mě zajímalo, co by doporučili svým začínajícím kolegům. 

Co jim připadá, že je důležité před začátkem konání tripartit vědět. Odpovědi 

se tentokrát dost lišily, každý učitel se zaměřil na něco jiného. Z odpovědí jsem 

sestavila krátké shrnutí toho, co učitelé považovali za důležité:  

 nepodceňovat přípravu – připravit se včas, nejlépe písemně  

 věnovat se i sociálním tématům (klima, spolupráce, kamarádství), 

ne pouze prospěchu  

 nezapomínat, že středem pozornosti je ŽÁK  

 vymezit si dostatek času, ale nepřetahovat to  

 sepsat si harmonogram toho, co chci probrat  

 mít k dispozici práce žáků (portfolia, písemné práce) 

 je-li možnost, podívat se na někoho, kdo s tripartitami má zkušenost 

2.4.4 Shrnutí 

Po šesti rozhovorech a jejich vyhodnocení vidím, že jsou věci, které se 

objevují u všech učitelů a které z tohoto důvodu vidím jako efektivní, a proto je i 

zařazuji do souboru doporučení pro začínající učitele. Řadím sem například 

minimální časovou dotaci 15 min, která je potřeba pro probrání těch 

nejdůležitějších věcí. Řádná příprava na tyto třídní schůzky, zastoupená i 

v písemné podobě. Na druhé straně je zase velmi individuální, kolik času je učitel 

ochoten do přípravy investovat. Pociťuji, že čím zkušenější učitelé, tím více času 

jim zabere příprava, protože chtějí, aby jejich schůzky obohacovaly všechny tři 

strany – učitele, rodiče i samotné žáky. K tomu dochází právě u tripartitních 

schůzek. Většinou se připravují průběžné celý čtvrtrok, půlrok.  Všechny tyto 

získané informace mi budou podkladem pro vytvoření souboru doporučení pro 

efektivní vedení tripartitních schůzek v následující druhé části.  
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2.5 Soubor doporučení pro efektivní vedení tripartitních 

schůzek (2. část)  

 Druhým cílem mé praktické části diplomové práce je soubor doporučení 

pro efektivní vedení tripartitních schůzek pro začínající učitele. Inspirací pro tento 

soubor mi jsou zkušenosti učitelů z první části výzkumu a vlastní zkušenosti 

nasbírané za rok působení ve škole.  Efektivní vedení schůzek já osobně vnímám 

jako něco, co prospívá učiteli, rodičům i žákovi. Je to pro mě informace, zjištění, 

které nás vedou dál, díky kterým se můžeme zlepšovat. Tripartitní schůzka 

by neměla sloužit ke zjištění stavu, který je neměnný.  Každý učitel má svůj systém 

učení a vede určitý styl komunikace s rodiči svých žáků, proto není jenom jedna 

možnost, která by byla správná. Každý by se měl řídit tím, co je mu bližší 

a co mu vyhovuje. Tento soubor bude sloužit jako doporučení pro učitele, kteří 

nemají žádnou představu o tom, jak by se měla tripartitní schůzka odehrávat.  

Pro soubor jsem zvolila následující okruhy: Kdy a jak často tripartity pořádat, 

Kdy se začít připravovat na tripartitní schůzky, Vymezení časové dotace, Přivítaní 

a usazení rodičů s dětmi, Co vše řešit na tripartitních schůzkách, Hodnocení, 

Jak setkání uzavřít. Tyto okruhy považuji za důležité a vidím v nich základ 

efektivního vedení tripartitních schůzek. Soubor doporučení budu koncipovat 

chronologicky, od úplného začátku, kdy se učitel začíná na tripartitní schůzku 

připravovat až po vyústění schůzky a rozloučení. 

 

2.5.1 Kdy a jak často tripartity pořádat 

Tripartitní schůzky se zpravidla konají 2x ročně a neurčí-li škola jinak, je 

dobré je pořádat vždy v půlce pololetí. Mluvíme o měsíci, pak listopad a duben. 

Je to čas, když se na setkání může probrat prospěch žáka, který je potřeba vylepšit. 

Je tedy potřeba, aby žák měl dostatek času a možností ještě svůj prospěch zlepšit.  

Budeme-li rodiče informovat o špatném prospěchu těsně před vysvědčením, 

nebude už možnost, aby si žák známku vylepšil. Z toho důvodu je vhodné volit 

právě měsíc listopad a duben.  
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2.5.2 Jak informovat rodiče žáků o konání tripartit, možnosti zápisů 

na jednotlivé schůzky, počet setkání 

V dnešní době existuje mnoho způsobů, jak rodiče našich žáků můžeme 

informovat o tom, že se budou konat tripartitní schůzky. Je důležité, abychom 

rodiče informovali včas a vyhnuli se tak problémům spojených s tím, že rodiče již 

mají vlastní plány na konkrétní dny. Musíme brát v potaz, že rodiče našich žáků 

pracují a zvolit proto čas, který bude vyhovovat oběma stranám. Jednou 

z nejčastějších možností je pozvání přes e-mail, kde rodičům sdělíme 

předpokládaná data konání tripartit. Rodiče mohou zpětně reagovat, zda jim 

navržené termíny vyhovují. Další možností jsou společné třídní stránky, kam 

například na nástěnku vyvěsíme předpokládané konání třídních schůzek. Musíme 

si však být jisti, že rodiče na stránky pravidelně chodí. Také musíme očekávat, že 

nám mohou e-mailem nebo telefonicky sdělovat, zda se jim termíny hodí či nehodí. 

Každý učitel by se pak měl zamyslet, zda ho množství e-mailů či telefonátů nebude 

obtěžovat. Nechce-li někdo využívat těchto moderních technologií, může informaci 

sepsat, namnožit, vlepit žákům do notýsků a požádat rodiče, aby se k termínu 

vyjádřili právě v notýskách.  

2.5.3 Kdy se začít připravovat na tripartitní schůzky 

Tento bod je zcela individuální. Ovlivňuje ho několik faktorů. Jedním 

faktorem je styl práce učitele. Někteří potřebují dostatek času, neboť se připravují 

v kratších intervalech, ale dlouhodobě. Některým naopak vyhovuje pracovat 

intenzivněji kratší dobu. Dalším faktorem je zkušenost učitele. Zkušený učitel již 

ví, co vše je důležité si písemně připravit a co vše je potřeba na schůzkách probrat, 

a proto mu příprava obvykle zabere méně času. Důležitým faktorem je taky počet 

žáků ve třídě. Máme-li okolo třiceti dětí ve třídě, potřebujeme více času, než 

máme-li ve třídě žáků patnáct. Musíme tedy zvážit všechny ovlivňující faktory. Na 

začátku je lepší se začít připravovat včas, například měsíc dopředu sbírat 

informace, o kterých budeme chtít mluvit. Se žáky můžeme kompletovat osobní 

portfolio, které si na některých školách v průběhu školního roku zakládají. S 

blížícím se termínem schůzek si nasbírané informace zkompletujeme a zjistíme, 

zda jsou ještě nějaké záležitosti, které bychom potřebovali s rodiči a žákem probrat.  
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2.5.4 Vymezení časové dotace  

Jako vhodné časové rozpětí se jeví 20 až 30 minut. Za tuto dobu máme 

možnost probrat prospěch, chování žáka i sociální klima ve třídě. Víme-li, 

že potřebujeme s rodiči žáka mluvit delší dobu, zajistíme, aby tato rodina přišla 

jako poslední a nikomu nevadilo případné prodloužení schůzky. Ucítíme-li na 

schůzce, že situace je komplikovanější, pozveme si rodiče na další individuální 

schůzku. Neprodlužujeme tripartitní schůzku na úkor dalších rodičů. 

Připravený harmonogram nám pomůže, abychom v nastavených 20 až 30 

minutách na nic nezapomněli.  

2.5.5 Přivítaní a usazení rodičů s dětmi  

Přivítání rodičů je první moment, se kterým se s rodiči setkáváme a kdy 

máme již možnost naladit pozitivní atmosféru. Měli bychom rodiče vítat 

s úsměvem a podáním ruky, který navozuje partnerský vztah. Možná se to 

bude někomu zdát jako banální věc, ale pro příjemné klima a otevřenou atmosféru 

je vhodné se zamyslet nad tím, jak žáka a rodiče usadíme. Existuje několik variant. 

Neměli bychom zapomínat na to, že chceme-li navodit přívětivou atmosféru, neměl 

by se ani jeden ze zúčastněných nějakým způsobem vyvyšovat, tzn. sedět na jiné 

židli než všichni ostatní. Tento okruh jsem zčásti čerpala z odborného článku 

Bohuslavy Jochové Rodič a škola, která v článku zmiňuje právě tento problém 

usazení.  
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1. varianta  

UČITEL – ŽÁK – 1 RODIČ 

První varianta, kde jsou přítomni žák a jeden z rodičů, může být ta, kde 

učitel sedí uprostřed stolu a naproti si posadí rodiče a žáka. V tomto 

případě vidí učitel na oba dva stejně, tak i oni na něho – rodič na učitele i na své 

dítě, žák na učitele i na rodiče, kterého má vedle sebe a může tak cítit oporu.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

2. varianta  

UČITEL – ŽÁK – 1 RODIČ 

Další variantou, kdy na setkání přijde žák s jedním rodičem, je možnost 

usadit si žáka po své pravé či levé straně a rodiče naproti sobě. Tento 

způsob je důvěrnější vůči žákovi, protože učitel má žáka blíže k sobě, ale zároveň 

žák cítí oporu u rodiče.  
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UČITEL 
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ŽÁK 

 

 
UČITEL 

 

Obrázek 2 – schéma 1. varianty 

Obrázek 3 – schéma 2. varianty 



57 

 

3. varianta  

UČITEL – ŽÁK – 2 RODIČE 

Ve variantě třetí, kdy na schůzku dojdou oba rodiče s dítětem, si učitel může 

žáka posadit po své pravé či levé straně a rodiče usadit naproti sobě. 

Žák by měl sedět nejblíže k učiteli, neboť středem pozornosti by měl být v tuto 

chvíli on a učitel by měl mít možnost s dítětem komunikovat, pracovat se 

sebehodnotícími archami a zároveň měl možnost očního kontaktu s rodiči.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.6 Co vše řešit na tripartitních schůzkách 

Tripartitní schůzka je moment, kdy máme možnost s rodiči žáků 

ise samotnými žáky probrat záležitosti, na které není v individuálních či klasických 

schůzkách čas a prostor. Samozřejmostí je prospěch a chování žáka, kvůli 

kterému se rodiče nejčastěji ve škole objevují. Dále potom klima ve třídě, 

postavení dítěte v kolektivu či osobní obavy žáka. S návrhem probírané 

záležitosti má možnost přijít jak učitel, žák tak i samotný rodič. Návrh na možné 

řešení by měl přijít ze všech tří stran, na jeho konečném stavu by se měli shodnout 

všichni tři aktéři.  

2.5.7 Hodnocení  

 Jedna z nejdůležitějších a časově nejdelších částí tripartit je hodnocení žáka 

a žákovo sebehodnocení. Naskýtá se nám několik možností, jak žáka hodnotit. 

 
RODIČ 

 

 
RODIČ 

 

 
ŽÁK 

 

 
UČITEL 

 

Obrázek 4 – schéma 3. varianty 
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Můžeme využít hodnocení slovní i písemné. Slovní hodnocení je bezpodmínečné 

a zastupuje největší část týkající se hodnocení, neboť celá tripartita 

je o rozhovoru mezi žákem, učitelem a rodičem. Nejlepší se jeví tyto formy 

kombinovat. Písemné hodnocení může zastupovat připravené sepsané 

hodnocení žáka, které si připravíme dopředu. Tato forma vyžaduje delší přípravu, 

ale nestane se nám však, že bychom nějakou důležitou informaci vynechali. Při 

případné trémě na začátku nám může pomoci jako harmonogram celé tripartity.  

Další variantou písemného hodnocení jsou hodnotící archy, které učitelům 

také pomohou při vedení celých tripartit. Můžeme je využít jako vodítko, které 

nám pomůže vést celou schůzku systematicky a nestane se nám, že bychom na 

něco zapomněli. V archu bychom měli najít prostor pro naše hodnocení i žákovo 

sebehodnocení. Nejdříve by se měl k tématu vyjádřit žák, poté učitel a naposledy 

rodič. Arch připravuje podle věku žáků, respektive třídy, ve které žák je a měl 

by obsahovat všechny očekávané výstupy, které by žáci za dobu čtvrtletí (případně 

pololetí) měli zvládnout. Otázky by měly být úměrné k věku, srozumitelné. 

Pro první třídu volíme jednoduché věty, které učitel doplní o vysvětlení. K 

hodnotící škále můžeme využít emotikony. Například usměvavý bude známkou 

toho, že se žákovi v daném tématu daří, je si v něm jistý. Neutrální může zastoupit 

stav, kdy si žák není ještě v tématu jistý a ví, že musí na určitých věcech zapracovat. 

Zamračený pak může signalizovat, že se žákovi věc nevede a je potřeba 

se na ní hodně zaměřit. Je důležité, aby učitel žákovi před vyplňováním listu 

vysvětlil, jaký smajlík co znamená. S vyšší třídou samozřejmě volíme i jiné formy 

archů, přizpůsobujeme otázky věku žáků. Můžeme k hodnocení například využít 

písmena A = ano/zvládám, N = ne/nezvládám, O = občas/ někdy potřebuji 

pomoci. Od žáka budeme požadovat slovní doplnění. (Viz Příloha B) 

Jako první by se měl hodnotit žák, poté by měl přijít na řadu učitel a rodič, 

který zhodnotí situaci ze svého pohledu. Učitel by měl od žáka vyžadovat slovní 

doplnění, proč zrovna zvolil daného smajlíka. V zastoupení témat by určitě neměla 

chybět ani sociální stránka třídy, tzn. jak se cítím ve třídě, zda mám ve škole 

kamarády, jestli dokážu pracovat ve skupinách, dvojicích atd. Nezapomínáme 

dávat i rodičům dostatečný prostor k tomu, aby se k jednotlivým bodům vyjádřili. 
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Na závěr by neměla chybět výzva, které chce žák společně s učitelem dosáhnout do 

dalších tripartit.  

2.5.8 Jak setkání uzavřít 

Důležitá část tripartitních schůzek, která by neměla být opomenuta, je 

správné ukončení setkání. Jeden z potřebných bodů ukončení je výzva, kterou jsem 

zmiňovala výše. Žák a učitel by se měl domluvit na něčem, co chce žák do dalšího 

setkání vylepšit. Může to být prospěch i chování. Rodič je tomu svědkem a žák 

tak bude cítit větší motivaci, aby výzvu dokázal splnit. Další setkání by se pak mělo 

začínat právě touto výzvou, zda došlo k naplnění. Učitel by měl shrnout v krátkých 

větách, co vše zaznělo během rozhovoru, na čem žák zapracuje, v čem mu může 

doma rodič pomoci. Vyprovázíme rodiče s dítětem opět podáním ruky a milým 

rozloučením.  
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2.6 Závěr praktické části  

V praktické části mé diplomové práce jsem se věnovala otázce tripartitních 

schůzek na základních školách. Snažila jsem se najít odpověď na výzkumné otázky, 

které jsou: Proč učitelé organizují tripartitní schůzky. Jak učitelé organizují 

tripartitní schůzky. Na jaké obtíže upozorňují a jak je řeší. Jak probíhají tripartitní 

schůzky. Co doporučují učitelům, kteří s tripartitními schůzkami začínají. Některé 

odpovědi učitelů se lišily, některé se naopak shodovaly.  

Ráda bych ještě na závěr shrnula, jaké přínosy a rizika může právě tato forma 

komunikace přinést. Tripartitní schůzky se stávají poslední dobou velmi oblíbenou 

formou třídních schůzek a v Praze již několik škol požaduje po svých učitelích 

právě tento způsob kontaktu s rodiči žáků. Schůzka se vede v přátelské a klidné 

atmosféře, kde mají všechny tři strany možnost se vyjádřit k problému či 

zkonzultovat nejasnosti ohledně prospěchu, chování v soukromí, aniž by jim někdo 

„dýchal za zády“ a netrpělivě čekal, až na něho přijde řada. Proto se stává, že účast 

na těchto schůzkách je mnohem větší (téměř 100%) oproti klasickým třídním 

schůzkám. Rodič bývá mnohem otevřenější a nestrachuje se toho, že bude 

ztrapněn před ostatními rodiči, protože jeho dítě je učitelem označené jako 

„problémové“. Rodič i učitel si mohou vyslechnout názor žáka/dítěte současně a 

oba se k tomu i vyjádřit. Rodič není nucen doma dítěti pouze předávat informace, 

které si vyslechl na třídní schůzce, žák má tak možnost ihned reagovat. Nenastává 

situace, kdy se dítě brání tím, že výrok učitele není pravda, že situace byla úplně 

jinak. Řeší-li se výchovný či prospěchový problém, dohodnou se všechny tři strany 

na jeho řešení společně, žák není odstrčen a učí se nést za sebe částečnou 

zodpovědnost. Dále se žák naučí sebehodnotit, což může být motivující k tomu se 

zlepšovat. Pro rodiče je to možnost, jak vidět své dítě argumentovat při rozhovoru 

s učitelem. Mají možnost ho poznat v trochu jiném světle, než jak ho znají 

z domova. Bohužel ani tripartity se však neobejdou bez rizik a různých problémů. 

Opomeneme-li časovou náročnost, můžeme se setkat s tím, že u tříd, kde ještě 

nejsou žáci zvyklí na tuto formu setkání (buď první třídy, nebo třídy, které dosud 

měly pouze klasickou formu třídních schůzek) se mohou vyskytnout problémy 

v komunikaci mezi žákem – učitelem a žákem – rodičem. Žák se může před 
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rodičem stydět mluvit. V takové situaci dítě nenutíme, ale pokusíme se mu 

vysvětlit, proč je důležité, aby o svých výsledcích a chování mluvil před učitelem i 

rodičem. Vysvětlit mu výhody, které tato soukromá schůzka má. Můžeme se setkat 

s tím, že rodič nebo dítě nepřijde na schůzku v „dobré náladě“. V takovém případě 

je nutné, abychom jako učitelé zachovali profesionální přístup a nenechali se 

zbytečně rozhodit. Musíme přihlížet na to, že jsme všichni pouze lidé a někdy se 

stane, že nás před schůzkou někdo rozhodí. Chováme se tak, jako kdyby se nic 

nedělo, a vedeme schůzku v co nejpříjemnější atmosféře.  
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3 ZÁVĚR  

V teoretické části své diplomové práce jsem se snažila zpracovat obecnou 

problematiku komunikace učitele s rodiči žáků. Popisovala jsem obecné pojmy 

spojené s komunikací, řečí těla a samotném vystupování učitelovy osobnosti. 

Podívala jsem na situaci z pohledu učitele i pohledu rodiče. Nastínila možnosti 

komplikací, které mohou při komunikaci ve škole nastat a nabídla možnosti jejich 

řešení. Dále jsem se zaměřila na situace rodin s problémy, které mohou 

komunikaci mezi učitelem a rodičem ovlivnit. Sepsala jsem možnosti spolupráce 

rodičů se školou a učitelem, shromáždila všechny možné aktivity, které může učitel 

nebo škola pro rodiče zařídit, a tak zlepšit jejich vztah. Dále jsem sepsala všechny 

možné aktuální formy komunikace, které může učitel ve své profesi využívat. 

Od základních zápisů do notýsků až po webové stránky tříd či osobní setkání. 

Informace do teoretické části jsem vybírala tak, abych je v budoucnu sama mohla 

využít a byla mi v praxi užitečná. Všechny tyto informace považuji za užitečné 

a potřebné vědět pro efektivní komunikaci s rodiči žáků, neboť právě efektivní 

komunikace je základem dobrého učitele.  

V praktické části bylo mým cílem zpracovat šest rozhovorů se zkušenými 

i začínajícími učiteli, kteří se věnují tripartitním schůzkám. Pro svůj výzkum jsem 

si stanovila čtyři výzkumné otázky: Proč učitelé organizují tripartitní schůzky. 

Jak učitelé organizují tripartitní schůzky. Na jaké obtíže upozorňují a jak je řeší. 

Jak probíhají tripartitní schůzky. Co doporučují učitelům, kteří s tripartitními 

schůzkami začínají. Z následujícího výzkumu vyplývá, že učitelé se tripartitním 

schůzkám věnují z důvodu většího soukromí a možnosti individuálně probrat 

všechny záležitosti, které se nehodí probírat před ostatními rodiči či žáky. Otázka 

organizace byla v tomto výzkumu velmi shodná, protože ve většině případů 

se tripartitní schůzky konaly dvakrát ročně, na setkání se poctivě připravují 

a pro samotné setkání si vyhrazují 15 až 30minut, což se jeví jako dostatečné. Tak 

jako všechny schůzky i tyto mají své klady a zápory, které jsem shrnula v závěru své 

praktické části. Rady učitelů považuji za velmi užitečné, protože si již začátkem 

sami prošli a ví, na co by si měl každý učitel dát pozor. Učitelé považují za důležité 

předat ostatním to, že by začínající učitel neměl podceňovat přípravy, měl by si 
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sepsat harmonogram schůzky, neměl by se věnovat pouze a výhradně jenom 

prospěchu, nezapomínat na to, že středem pozornosti by měl být stále žák. Také 

doporučují, aby si učitel shromažďoval dostatek materiálu, který může při samotné 

schůzce využít. Myšleno je tím portfolio žáka, jeho písemné práce apod. Na základě 

těchto zjištěných informací bylo mým cílem sepsat soubor doporučení pro efektivní 

vedení tripartitních schůzek. Záměrem bylo sepsat krátký a účelný soubor, do 

kterého se může učitel začínající s tripartitami podívat. Nalezne zde informace o 

tom, kdy s tripartitami začít, kolik času je potřeba si stanovit pro jednu tripartitu, 

jak rodiče a žáky přivítat a usadit, co vše je vhodné na tripartitních schůzkách řešit. 

Také jak žáky hodnotit a jak celé setkání uzavřít, aby bylo ucelené.  

Každý učitel by si měl zvolit metodu, která vyhovuje právě jemu. Sama 

považuji dobře vedené tripartitní schůzky za velmi efektivní formu komunikace, a 

to nejen s rodiči žáků, ale i se samotnými žáky.  
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Přílohy  

Příloha A – Třídní stránky 

Ukázka webových stránek e-třída, která je využitelná jako společná stránka 

tříd, kam se dají rodičům vkládat různé informace tykající se třídy, kterou 

navštěvuje jeho dítě. 

 

Obrázek 5 – Náhled webové stránky e-třída – sekce úkoly 

 

Obrázek 6 – Náhled webové stránky e-třída – sekce komunikace 
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Příloha B – Příklad otázek pro hodnotící arch při 

tripartitních schůzkách 

1.třída – 2.pololetí (duben):  

UMÍM ČÍST (učitel doplní: umíš přečíst text ve slabikáři? Rozumíš mu?)   

UMÍM NAPSAT B-M-P-V-S LES PES MÁMA (učitel: dokážeš napsat tyto 

písmenka a slovo?) 

UMÍM POČÍTAT DO 20 (učitel: zvládáš sčítání a odčítání do 20?) 

MÁM VE ŠKOLE KAMARÁDY (učitel: našel/našla sis ve třídě nějakého 

dobrého kamaráda?)  

DODRŽUJI PRAVIDLA (zvládáš dodržovat pravidla, která jsme si společně 

stanovili?)   

PŘÍPRAVA  

Zvládám přípravu na hodinu (příprava 
penálu, sešitu, učebnice)  

Rozumím zadané práci. 
 

ČESKÝ JAZYK  

Dokážu napsat tyto písmena: 
__________  

Přečtu text v čítance 
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3.třída – 2.pololetí (duben) 

ČTU PLYNULE    A   O   N  

ROZUMÍM ČTENÉMU TEXTU    A   O    N  

UMÍM SČÍTAT A ODČÍTAT V ČÍSELNÉM OBORU 0–80    A   O   N  

BĚHEM PŘESTÁVKY SE PŘIPRAVÍM NA DALŠÍ HODINU    A      O       N   

PŘI PRÁCI VE SKUPINÁCH JSEM PRO OSTATNÍ ČLENY PŘÍNOSEM 

(řeším, neruším, nezdržuji zbytečně ostatní).     A   O   N  

 

PŘÍPRAVA  

Zvládnu si sám připravit tašku podle 
rozvrhu. 

ano – s pomocí – ne 

Plním domácí úkoly. ano – občas – ne 

ČESKÝ JAZYK  

Chápu tvrdé/měkké souhlasy a dokážu je 
aplikovat v samostatném cvičení. 

ano – s pomocí – ne 

Dokážu ve větě vyhledat základní 
skladební dvojici. 

ano – s pomocí – ne 
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