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Anotace
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respektive, jaká je forma tohoto vztahu a jak probíhá komunikace mezi těmito institucemi. 

V práci se také zabývám otázkou participace rodičů na školních aktivitách a možnostech, 

kterými mohou rodiče navrhovat změny ve škole.
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activities and possibilities by which parents can propose changes in school.

Klíčová slova

Vztahy, rodiče, žáci, základní škola, učitelé, partnerství, spolupráce

Keywords

Relationships, parents, pupils, primary school, teachers, partnership, cooperation

Title/název práce

Relationships between parents of pupils and primary school

Vztahy mezi rodiči žáků a pedagogickým sborem základní školy



Poděkování

Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucí své bakalářské práce Mgr. Magdaleně 

Mouralové, Ph.D. za odborné vedení a pomoc při psaní práce.



1 Obsah
ÚVOD....................................................................................................................................................1

2 PŘEHLED STAVU POZNÁNÍ A TEORETICKÁ VÝCHODISKA................................................................. 3

2.1 RODIČE JAKO AKTÉŘI VZDĚLÁVACÍ POLITIKY ................................................................................................................  3
2.2 PŘEDCHOZÍ STUDIE.....................................................................................................................................................4
2.3 VZTAH RODIČŮ A ŠKOLY POHLEDEM PRÁVA..................................................................................................................  6
2.4 KULTURA ŠKOLY........................................................................................................................................................... 6
2.5 TYPY RODIČŮ VE VZTAHU KE ŠKOLE...............................................................................................................................  7
2.6 ŠKOLSKÁ RADA............................................................................................................................................................  9
2.7 SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY ...........................................................................................................................  10

3 DATA A METODY ........................................................................................................................  11

3.1 VÝZKUMNÝ DESIGN...................................................................................................................................................  11
3.2 DATA A METODY JEJICH SBĚRU .................................................................................................................................. 11

3.2.1 Výběr vzorku..................................................................................................................12
3.3 ÚČASTNÍCI VÝZKUMU................................................................................................................................................ 12

3.3.1 Charakteristika výzkumných rozhovorů............................................................................ 14
3.4 ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA DAT ....................................................................................................................................  14

3.4.1 Proces kódování............................................................................................................. 15

4 ANALÝZA VÝZKUMNÝCH ROZHOVORŮ ........................................................................................  16

4.1 VZTAHY MEZI RODIČI A UČITELI.................................................................................................................................. 16
4.2 KOMUNIKACE MEZI RODINOU A ŠKOLOU ...................................................................................................................  19
4.3 IDEÁL UČITELE A RODIČE ...........................................................................................................................................  21
4.4 RODIČE A PROSAZENÍ ZMĚN....................................................................................................................................... 24
4.5 ZAPOJENÍ RODIČŮ DO AKTIVIT ŠKOLY .........................................................................................................................  27

5 DISKUZE...................................................................................................................................... 30

ZÁVĚR................................................................................................................................................. 33

ZDROJE ...............................................................................................................................................35

SEZNAM PŘÍLOH..................................................................................................................................41



r

Úvod
Ve své bakalářské práci se věnuji vztahům mezi rodiči žáků základních škol 

a pedagogickým sborem. Jedná se o téma řešené nejen mezi pedagogickými pracovníky, 

ale také odborníky na vzdělávací politiku. Na tento vztah je třeba nahlížet jako na vztah dvou 

institucí. Každá z nich zastává jinou úlohu v socializaci dítěte a má jiné pravomoci. 

Socializací označujeme proces začleňování jedince do naší společnosti. Rodina je sice 

součástí primární socializace jedince, ale v naší kultuře hraje škola důležitou roli v následné 

socializaci. Školní docházka je důležitá pro socializaci každého člena naší společnosti. Její 

socializační role spočívá v předávání kultury, vzdělání a společenských norem. Nástup dítěte 

do školní docházky na základní škole není tedy pouze přelomový okamžik pro dítě, 

ale zároveň také pro jeho rodiče, kteří by nyní měli své dítě motivovat a snažit se se školou 

spolupracovat. Obě tyto instituce si kladou společný cíl, v ideálním případě v souladu 

s vzdělávacím systémem, vzdělat a vychovat spořádaného jedince, který bude úspěšný 

ve svém následném profesním i soukromém životě. Funkční, komplementární vztah mezi 

rodinou a školou vytváří úspěšnou socializaci dítěte. (Štech, Viktorová, 2001). Ve svojí práci 

se budu věnovat i komunikaci mezi rodiči a školou, jelikož komunikace je důležitý 

prostředník pro jejich vzájemnou spolupráci.

Cílem mé bakalářské práce je popsat, jakým způsobem nahlíží učitelé a rodiče 

na vztahy, které mají mezi sebou. Zde dále zjišťuji, jakým způsobem rodiče se školou 

komunikují. Dalším cílem je popsat, jakým způsobem mohou rodiče přispět ke změnám 

ve škole. Jako poslední mě zajímá, zda rodiče mají zájem o participaci na akcích, které škola 

pořádá pro rodiče a jejich děti.

1



Ve svojí bakalářské práci bych chtěl dostat odpověď na výzkumné otázky. Pořadí otázek 

odpovídá cílům, které zmiňuji výše.

• Jak vnímají učitelé spádové základní školy vztahy s rodiči? (Spádová základní škola -  

škola pro děti z blízkého okolí, např. sídliště, škola není výběrová)

• Jak vnímají rodiče vztahy s pedagogy a pedagogové s rodiči?

• Jakým způsobem a proč rodiče se školou vzájemně komunikují?

• Jakým způsobem mohou rodiče ovlivňovat dění ve škole?

• Jak vidí rodiče obraz ideálního učitele?

• Jak vidí učitelé obraz ideálního rodiče?

• Je obraz ideálního rodiče a učitele stejný jako u Šeďové?

• Zapojují se rodiče do dobrovolných aktivit školy?

2



2 Přehled stavu poznání a teoretická 
východiska

2.1 Rodiče jako aktéři vzdělávací politiky
Aktéři neboli stakeholders jsou jednotlivci, organizace nebo skupiny, které jsou 

zainteresováni v dané veřejné politice a mají zájem danou politiku změnit či ovlivnit. 

Analýza aktérů ve veřejné politice má za záměr zjistit, kteří aktéři se na dané politice podílí, 

jaké jsou jejich cíle, jaký mají mezi sebou vztah, vyhodnotit jejich zainteresovanost na dané 

politice. (Veselý, Nekola, 2007:225-226)

Stejně jako učitelé jsou i rodiče aktéři vzdělávací politiky, ovšem s rozdílem, že rodiče mají 

obvykle problém zorganizovat se jako účinný činitel ve vzdělávací politice. Avšak některé 

problémy nebo situace dokáží rodiče spojit a následně donutit společně k zahájení akce, 

pokusu o změnu. (Kalous, 2006:39) Rodič jakýmkoliv zásahem, ať už osobním 

nebo neosobním vyjádřením nesouhlasu (např. s udělením známky, akcí školy), přispívá 

a formuluje to, co se ve škole může a co ne. Pochopitelně se díky rozdílným vzdělávacím 

systémům ve světě odlišuje i míra způsobu, jakým mohou rodiče ovlivnit dění ve škole. 

(Kalous, 2006:40) V mnoha zemích jsou někteří z učitelů a rodičů zastoupeni ve školských 

radách, což jsou organizace, které mohou ovlivnit jistým způsobem dění ve škole a chod 

školy. Prosadit názory rodičů však není vždy jednoduché a možnosti změn mohou být 

značně omezené zejména díky nařízením ředitele školy, nebo školnímu řádu. Rodiče mohou 

lépe ovlivnit dění ve škole individuálně nežli kolektivně prostřednictvím organizace. 

(Kalous, 2006:41)

Mouralová, Rudolfová a Pavlovská ve svém článku Rodiče jako veřejně političtí aktéři řeší

postavení rodičů, studentů a učitelů ve vzdělávací politice. V dnešní době rodiče nejen

zastupují své děti, to oni určují, na jaké škole se budou učit, případně, zda se vůbec na některé

ze škol budou učit. Mezi rodiči a učiteli funguje určitá spolupráce, která by nemohla

existovat bez vzájemné komunikace. Rodiče se mohou zapojovat do různých školních

aktivit, nebo iniciovat či kritizovat různé jednání, které se odehrává na školní půdě, např.

prostřednictvím školské rady. Podle autorů rodiče mohou mít vliv na fungování školy, 
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zároveň však také na celý vzdělávací systém. Působení rodičů můžeme rozdělit na působení 

volbou (choice) a hlasem (voice). Přístup působení rodičů na vzdělávání pomocí volby 

vzdělávacího programu pro své potomky je klientský systém. To znamená, že rodiče v tomto 

případě nejlépe vědí, jaká škola, jaký pedagog nejlépe vyhovuje potřebám jejich dětí. 

V tomto případě se škola zodpovídá rodičům. Jak však autoři zmiňují, volba může být 

zpochybňována, protože různí rodiče s různým ekonomickým statusem mají odlišné 

preference při výběru školy pro jejich potomka.

Koncept občanský (voice) vychází z vzájemného přijetí partnerství mezi rodiči a školou. 

Rodiče v tomto případě jako občané zkvalitňují svojí kritikou a připomínkami školy a spíše 

upírají svoji pozornost na vzdělávání svého potomka než na fungovaní školy jako celku. 

Někteří z rodičů ale nemají zájem svým hlasem aktivně ovlivňovat dění na půdě školy. Oba 

modely se vzájemně nevylučují, v praxi však každý vzdělávací systém napříč státy preferují 

jiný koncept působení rodičů na vzdělávání. (Rudolfová, Mouralová, Pavlovská)

2.2 Předchozí studie
Klára Šeďová ve své studii Tiché partnerství se snaží popsat vztahy mezi pedagogy 

na prvním stupni základních škol a středostavovskými rodiči. Oslovovala všechny učitelky 

2. a 3. tříd na jedné základní škole v Brně. Z každé třídy zahrnovala do šetření učitele 

a 2 rodiny, které byly zvoleny za pomocí dotyčného pedagoga. Jádrem jejích rozhovorů byla 

vždy otázka, jaký je ideální rodič/učitel? Dále se zabývala komunikací, vztahy a požadavky, 

které jsou kladeny na rodiče a pedagogy. Fakt, že rodiny jsou příslušníky střední vrstvy se 

objevil sekundárně, původní úmysl byl pouze studovat dobré/uspokojivé vztahy mezi rodiči 

a učiteli. Materiály, které autorka nasbírala, svědčí o složitosti tohoto vztahu, který probíhá 

skrytě. Rodiče se zajímají o výsledky svých dětí a zároveň se snaží i jistým nenápadným

způsobem ovlivnit i některé záležitosti chodu školy. Šeďová nazývá tento vztah jako „tiché

partnerství“, jelikož dobří, spolupracující rodiče jsou tichými partnery školy -  respektují 

školu jako instituci a nenarušují průběh vyučovacího procesu. (Šeďová, 2009)

Výzkum Annette Laureau probíhal na školách v USA. Výzkum byl realizován 

na prvním stupni základních škol, v 1 a 2. třídě. Součástí výzkumu byly semistrukturované 

rozhovory s rodiči, učiteli i řediteli škol. Cílem bylo zjistit, jak se rodiče z komunity střední 

třídy a dělnické komunity zapojují do elementárního vzdělávání. Výzkum zkoumal formální 

požadavky učitelů. Také studovala kvalitu interakce mezi učiteli a rodiči na místě školy.
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Výzkum ukázal, že rodiče žáků školy zdělnické čtvrti jsou si vědomi, že svým dětem 

nebudou moci tolik pomáhat s učením. Tito rodiče považovali také učitele za vzdělané, 

a proto na ně přenášeli také vyšší odpovědnost za znalosti svých dětí. Matky z této komunity 

si s dětmi nečetly, nahlížely na to takovým pohledem, jako kdyby to pro ně byla stejná 

zábava, jako je hraní her apod. Rodiče z této komunity příliš nevěřili, že aktivity, které 

provozují se svými dětmi doma (např. čtení) mají příliš velký vliv na jejich akademický 

progres. Naopak rodiče z komunity vysokoškolsky vzdělaných chtěli vzdělání svých dětí 

ovlivňovat a snažili se, aby se naučili co nejvíce. Za vzdělání svých dětí přebírali více 

odpovědnosti a vztahy mezi rodiči a pedagogy hodnotili jako vztah mezi sobě rovnými. 

Zároveň však tato komunita měla materiální výhodu, matky se mohli více věnovat dětem, 

jelikož rodiče měli jiný pracovní režim a zároveň mohli do vzdělání svých dětí investovat 

více, např. koupí různých učebnic a knih. Rodiny středoškolsky vzdělaných neměly příliš 

velkou potřebu komunikovat se školou a neměli příliš mnoho informací o životě školy, 

na rozdíl od rodičů, kteří patřili do vysokoškolsky vzdělané komunity. Takoví rodiče 

většinou dětem doma četli, byli ve větším kontaktu se školou a snažili se motivovat svoje 

děti ke vzdělání. Většinu odpozorovaných rozdílů přisuzuje autorka právě životnímu stylu 

rodiny. Děti z vysokoškolsky vzdělané komunity se ve volném čase věnovali spíše 

užitečným aktivitám, které rozvíjely jejich osobnost. Lareuová ve svojí studii poukazuje 

na jevy, které jsou chápány jako spolupráce rodiny a  školy. Pro aktéry mají tyto jevy 

ale různé významy. V této souvislosti uvádí právě dobrovolnické aktivity rodičů ve třídě. 

Socioekonomický statut rodiny, vztahy se školou a výsledky dítěte tvoří trojúhelník, 

ve kterém každý faktor ovlivňuje ty ostatní. (Laureau, 2010)

Společnost EDUin ve spolupráci s výzkumnou společností Perfect Crowd provedl mezi 25. 

až 28.3.2011 kvantitativní výzkum, který měl za cíl zmapovat z pohledu rodičů současnou 

úroveň komunikace mezi rodiči a školou. Dále zjišťoval, jak učitelé zachází s dětmi, jaká je 

míra spolupráce rodičů a školy. Dalším cílem bylo zjistit, jaká je míra participace rodičů na 

školních aktivitách. Studie byla vytvořena za pomocí on-line dotazníku, který byl 

distribuován na Perfect Crowd panelu. Výzkumný vzorek tvořilo 522 osob ve věku 25-55 

let. Jednalo se o rodiče s minimálně jedním dítětem, na jehož školu byly také kladeny dotazy. 

Vzorek dětí dotazovaných rodičů spadal z 84 % na základní školu, 

ve zbytku se jednalo o střední školy, gymnázia a učiliště. Z výsledků vyplývá, že většina 

rodičů je toho názoru, že by škola měla více dělat pro vzájemnou spolupráci. Iniciátorem
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spolupráce by měla být podle rodičů škola. Co se týče participace rodičů na aktivitách školy, 

nejvíce populární jsou ty, které nevyžadují příliš velké osobní zapojení rodičů. Pouze 7 % 

rodičů bylo nespokojeno s přístupem školy k jejich dítěti. (Perfect Crowd, 2011)

Ve svojí bakalářské práce vycházím ze studie Šeďové, na kterou bych rád navázal. Studii 

Šeďové se pokusím částečně replikovat na „spádových“ základních školách, kde provádím 

vlastní výzkum. Do své práce proto zařazuji i otázky, které měla ve své studii Šeďová. Jedná 

se především o otázky na ideálního pedagoga nebo rodiče. Dále bych chtěl ověřit, zda se mi 

vyskytnou obdobné typy rodičů, které popisuje Rabušicová a Štech s Viktorovou.

2.3 Vztah rodičů a školy pohledem práva
Vztah rodičů a školy je upraven právními předpisy, které určují, jaké povinnosti mají rodiče 

vůči škole a naopak.

Škola jako instituce poskytuje výchovu dětí, to ovšem neznamená, že nahrazuje výchovu 

rodiči. Rodiče mají za svoje dítě zodpovědnost i po dobu vyučování. Ze zákona vyplývají 

práva ale i povinnosti rodičů, mezi které patří například snaha ovlivňovat výchovu dítěte, 

učit ho respektu k právnímu řádu České republiky a uznávání mravních zásad naší 

společnosti. Pokud nastává situace, že rodič neplní řádně svoje povinnosti, je podle zákona 

o rodině možné proti těmto rodičům zasáhnout. Škola jako instituce přebírá zodpovědnost 

za dítě pouze v omezenou dobu a omezeném rozsahu. Jedná se především o bezpečnost 

při výuce. Zákon o rodině zná kromě rodičů i další osoby, které jsou zodpovědné za výchovu 

dítěte, ve školském zákoně je proto zavedena zkratka zákonný zástupce. Zákonný zástupce 

musí přihlásit dítě do povinné školní docházky. Zároveň je jeho povinností dohlížet na dítě, 

zda plní povinnou školní docházku a řádně se vzdělává. Zákonný zástupce musí dokládat 

i případné omluvy absencí ze školní docházky, zúčastnit se na výzvu ředitele školy 

nebo školského zařízení jednání, které se týká žáka, za kterého nese odpovědnost. Zároveň 

je nutné, aby školu informoval o jakýchkoliv změnách, které by mohly mít případný vliv 

na vzdělávací proces žáka. (České školní inspekce)

2.4 Kultura školy
Kultura školy souvisí s mým tématem proto, že každá škola má svůj určitý vnitřní systém, 

podle kterého pedagogové na dané škole jednají. Každá škola je typická svými zaměstnanci
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a systémem managementu-řízení. Pochopitelně tento systém musí být v souladu se školským 

zákonem.

Pojem kultura školy je poměrně moderní a objevuje se spolu s dalšími pojmy jako klima 

školy, étos, neboli duch školy. Každá škola má svojí specifickou kulturu. A vztahy rodičů 

vůči škole patří mezi faktory, které mohou kulturu školy ovlivnit.

Tento pojem je součástí diskurzu o reformách, funkčnosti škol a jejich řízením. Kultura školy 

zahrnuje jednotlivé oblasti, které jsou důležité pro fungování škol. Je inspirována 

managementem, a právě jako dosti přibližný pojem bychom mohli označit kulturu 

organizace. Kultura školy je inspirována i dalšími vědními disciplínami jako antropologií 

a sociologií. (Milan Pol, Lenka Hloušková, Petr Novotný, Eva Václavíková, Jiří Zounek)

Jiná definice od autorů Egera a Jakubíkové nám říká, že Kultura školy je systém, který je 

využíván pro řízení školy a  jejích zaměstnanců. Do tohoto systému spadají představy, 

přístupy a  hodnoty, které jsou ve škole sdíleny a dlouhodobě udržovány. Tento fenomén se 

projevuje v personální činnosti, mezi kterou patří např. rozhodování ředitelů škol a jejich 

zástupců. Tento systém vyjadřuje společné školní klima, mezi který patří shodný náhled 

učitelů a zaměstnanců školy na dění, které se odehrává uvnitř i vně školy.

(Eger, Jakubíková, 2000)

2.5 Typy rodičů ve vztahu ke škole
Typologie rodičů se objevuje v práci Šeďové, která s pedagogy řeší ideálního rodiče 

a diskutuje s nimi o jeho vlastnostech. Jelikož diskutuji s pedagogy o rodičích a zajímá mě, 

zda budou rodiče odpovídat kategoriím, které zmiňuje Štech, Viktorová a Rabušicová.

Pro rodiče dětí, které jsou v tomto případě žáky základní školy, je nutné udržovat přímý 

kontakt s učiteli. Pro rodiče je komunikace s učiteli důležitá zejména proto, 

aby socializace jejich dětí ve školním prostředí probíhala bezproblémově. Učitelé jsou 

informováni o rodičích, takže rodina žáka je pro ně známá. Škola rovněž počítá s tím, 

že rodiče převezmou část odpovědnosti za chování svého dítěte a budou se držet formálních 

nařízení, mezi které patří např. dohled nad tím, aby jejich dítě dodržovalo povinnou školní 

docházku, kontrolovali je při učení, případně jim pomáhali plnit jejich domácí povinnosti. 

Nicméně role rodiče není vždy tak ideální, jak si jí pedagog představuje. 

(Štech, Viktorová, 2001)
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Štech a Viktorová definují typy rodičů ve své publikaci Vztahy rodiny a školy podle několika 

kritérií. Rodiče žáků rozdělili do těchto typů. Mezi první skupinu rodičů patří rodiče, 

kteří projevují zájem o dítě školu. Obecně jako bezproblémoví rodiče jsou bráni ti, kteří se 

přímo zapojují do školních rad, nebo školu podporují např. finančními prostředky. Do této 

skupiny patří však i rodiče, kteří mají blízký kontakt s pedagogy. Zde se může jednat 

například o zaměstnance školy. Štech a Viktorová zde zmiňují také opačný pól této skupiny, 

mezi které patří rodiče, kteří projevují „přehnaný“ zájem o školu a snaží se zasahovat 

do školního života. Jedná se o méně konformní rodiče, kteří stojí v opozici proti ostatním 

rodičům, ale také zasahují do pravomocí učitele. Z tohoto důvodu vnímají pedagogové tento 

typ rodičů negativně. Dalším typem rodičů jsou ti, kteří projevují zájem o své dítě. Zájem je 

především o jeho školní výsledky a jiné úspěchy. Většina rodičů také projevuje svůj zájem 

kontaktem s učiteli zejména na třídních schůzkách. Tyto rodiče jsou pohledem učitelů 

bezproblémoví. Není opomenut ani fakt, že rodiče se v průběhu let mohou měnit, 

resp. mohou přecházet mezi jednotlivými typy. Obyčejně mezi znaky patří změny v chování 

rodičů, ke kterým patří obviňování učitelů za jejich nesprávné jednání, které je obvykle 

spojené s neúspěchy dítěte. Rodiče v některých případech přestávají se školou komunikovat 

a tím se také mění podoba tohoto vztahu. Učitelé se soustředí nejvíce na problémové typy 

rodičů, kteří nezvládají svojí roli. Mezi tuto skupinu zařazují Štech a Viktorová rodiče 

asociální, s rodinnými a dalšími problémy. Poslední skupinu tvoří rodiče, kteří nemají 

s dětmi ani výchovou vážné problémy, ale nemají se školou žádný kontakt. Učitelé tento typ 

rodičů vnímají jako problémový, jelikož neplní jejich očekávání.

(Štech, Viktorová, 2001: 73-77)

Rabušicová rozlišuje u rodičů 4 role, které zaujímají rodiče ve vztahu vůči škole. První roli 

nazývá jako „zákaznickou“ a zároveň se jedná o roli, která je podle jejího výzkumu rodičům

nejčastěji připisována. Další role jsou partnerská, problematická a poslední, nejméně

častá -  občanská. Tyto role vznikli na základě indikátorů rodičovských rolí, 

které byly vytvořeny na základě teoretických podkladů nalezených v zahraniční literatuře, 

která se věnuje tématu vztahy rodiny a školy. Pomocí těchto indikátorů se dotyční rodiče 

ve výzkumu přiřazovali k daným rolím. (Rabušicová, 2004: 5) Teoretická východiska byla 

následně podrobena faktorové analýze, ze které vznikly 4 faktory. Nejsilnější z nich 

a zároveň nejvíce přítomný u rodičů děti na základních a v mateřských školách byl 

pojmenován jako „rodiče, jako sociální partneři“ . Rodiče se zajímají o školu, popř. třídu.
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Dále rodiče participují na aktivitách, které se týkají školního vzdělávání, ne pouze 

vzdělávání jejich potomka. Druhý nejsilnější faktor byl označen jako „rodiče 

nekomunikující“. Do této kategorie spadají rodiče, kteří nejeví zájem o prospěch svého 

dítěte. Dále se zde nachází rodiče, kteří neprojevují škole příliš důvěry, a proto neudržují se 

školou komunikaci a využívají jiné možnosti podpory rozvoje svého dítěte. Následující 

faktor je nazýván jako „rodiče (přehnaně) aktivní“. Sem spadají rodiče, kteří jsou 

charakterizováni jako přehnaně snaživí nebo jako problematičtí. Jsou to rodiče, kteří mají 

o školu a prospěch dítěte zájem, mnohdy je ale s nimi obtížná komunikace, jelikož chtějí 

řešit i banality. Problémem může být i přehnaná kritika vůči škole. Rodiče, které můžeme 

najít v této kategorii nejsou vnímány pedagogy pozitivně. Poslední faktor označuje rodiče 

jako „výchovné klienty“. Rodiče jsou v tomto případě charakterističtí zejména tím, že se 

chovají jako výchovní partneři, zároveň jsou však vůči škole v postavení klienta. Je to dáno 

nejspíše možností volby školy dle vlastního výběru což spolu s výměnou informací patří 

mezi základní zákaznické principy. (Rabušicová, 2004: 6)

v
2.6 Školská rada

Jelikož se ve svojí práci zabývám i prosazováním změn ze strany rodičů, zmiňuji proto orgán 

školské rady. Školská rada je jednou z možností, jak mohou rodiče prosazovat svoje návrhy 

na změny ve škole. Školská rada je prostředí, ve kterém probíhá diskuze mezi rodiči a školou. 

U základních, středních a vyšších odborných školách, je ze zákona povinné zřídit školskou 

radu. Školská rada umožňuje rodičům nezletilých ale i plnoletých žáků, studentům, 

pedagogickým pracovníkům, zřizovatelům a dalším osobám podílet se na spravování školy. 

Školská rada je založena zřizovatelem školy, má předem ustanovený počet členů a vlastní 

řád. První třetinu členů volí zřizovatel, druhou rodiče nezletilých žáků, plnoletí žáci 

a studenti. Poslední třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Volby zástupců zřizuje ředitel 

školy dle příslušného volebního řádu. Školská rada musí zasedat nejméně dvakrát ročně. 

Školská rada má 9 funkcí. Pro můj cíl výzkumu jsou nejdůležitější dvě funkce, mezi které 

patří podávání podnětů a oznámení řediteli školy, zřizovateli nebo orgánům, které provádějí 

státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy a vyjadřování se k návrhům školních 

programů. (zákon 561/2004 Sb.)
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2.7 Sdružení rodičů a přátel školy

Další možnost, kterou rodiče mají pro prosazování svých návrhů je sdružení rodičů a přátel 

školy. Jedná se o občanské sdružení, ve kterém není pro rodiče povinné členství. Cílem je 

vylepšit vzájemnou spolupráci mezi rodiči a školou. SRPŠ pomáhá škole především 

materiální formou, např. vybíráním financí na různé akce pro žáky školy, případně se podílí 

spolu se školou i na organizaci těchto akcí. (ZŠ Milady Horákové)
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3 Data a metody
V této části svojí práce se budu věnovat datům a metodám, které jsem použil u svého 

výzkumu. Popíšu, jakým způsobem probíhal výběr výzkumného vzorku a jaká je 

charakteristika výzkumných rozhovorů, představuji zde participanty výzkumných rozhovorů 

a konečně popisuji proces kódování.

3.1 Výzkumný design
Pro svojí práci jsem zvolil kvalitativní výzkum. Tento přístup se více hodí pro výzkum 

vztahů, příběhů a zkušeností lidí. Hendl uvádí, že kvalitativní výzkum využíváme 

pro kontakt se situacemi jedinců či skupin jedinců, které jsou obvykle banálního 

nebo normálního charakteru a tím reflektují každodennost jedinců, skupin, společností nebo 

organizací. (Hendl, 2009: 52)

3.2 Data a metody jejich sběru
Data budu pro svojí práci získávat formou kvalitativních polostrukturovaných rozhovorů. 

Tyto rozhovory budou probíhat jak s třídními pedagogy, tak s rodiči žáků. Nejdříve oslovuji 

učitele a následně je požádám, aby mi doporučili rodiče, čímž budu kopírovat postup 

Šeďové. (Šeďová, 2009) Polostrukturovaný rozhovor jsem zvolil zejména z důvodu, 

že je zde přítomná pouze obecná kostra otázek. Tazatel tedy může pružněji reagovat na 

danou situaci, která v rozhovoru nastane a případně se na další podrobnosti, 

které by mohli mít pro výzkum přínos doplňujícími otázkami doptat. Tazatel se zároveň 

u polostrukturovaného rozhovoru nemusí přesně držet pořadím otázek. Pokud mu to situace 

dovolí, může změnit jejich pořadí, nebo jí podle svojí potřeby modifikovat. Cílem rozhovoru 

je z participanta získat co nejobsáhlejší a nejflexibilnější odpovědi na dané otázky. (Bryman, 

2008:437, Hendl: 166)

11



3.2.1 Výběr vzorku
Vybírám si pedagogy 2. a 3. tříd sídlištních základních škol, které jsou spádové 

pro určitou oblast Prahy. Jedná se o 4 základní školy, z toho dvě se nacházejí na Praze 4 a 

dvě na Praze 10. Vybíral jsem školy (třídy), které nemají žádné speciální zaměření 

(rozšířenou výuku předmětu, alternativní vzdělávací filosofii apod.). Volbou takových tříd 

se snažím zajistit pokrytí rodin, které svoje dítě přihlásily do základní školy jako do své 

spádové, v blízkosti bydliště.

Druhé a třetí ročníky základních škol si vybírám zejména proto, že se jedná již 

o fungující kolektivy. Dalším kritériem je pro mě délka působení třídního učitele, který by 

měl žáky vyučovat více než jeden školní rok. V takovém případě již znárodiče a samozřejmě 

z opačné perspektivy rodiče znají učitele, z rozhovoru je tak možné získat lepší poznatky, 

které potřebuji pro získání odpovědí na mé výzkumné otázky. Dále na doporučení pedagogů 

vybírám z každé třídy jednoho rodiče žáka, se kterým také provedu výzkumný rozhovor. 

Celkově se jedná rozhovor se 4 učiteli a 4 rodiči žáků. Oslovení učitelů proběhlo za pomocí 

emailové zprávy. Tato forma oslovení má však svoje limity a jelikož v mém případě nebyla 

příliš úspěšná, musel jsem přistoupit i k osobnímu setkání, abych měl stanovený počet 

participantů mého výzkumu. Pedagogy jsem vyhledal na webových stránkách základních 

škol. Se všemi pedagogy jsem se po oslovení osobně setkal a vysvětlil jim svůj záměr 

a následně je požádal, aby oslovili vhodného rodiče, který by se mohl podílet na mém šetření. 

Postupoval jsem v tomto případě stejně, jako Klára Šeďová ve svojí práci Tiché partnerství.

r

3.3 Účastníci výzkumu
V této části představuji stručně účastníky výzkumu. Měním zde celá jména nebo názvy 

dotyčných základních škol, abych zachoval soukromí respondentů. Osoby by mohli být 

dohledatelné podle kombinace jmen a např. profese. Rodičům, stejně tak pedagogům jsem 

předával informovaný souhlas (viz Příloha 1), ze kterého vyplývá, že budu zachovávat jejich 

anonymitu a také, že rozhovory budou použity pro mojí bakalářskou práci.
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Rodič č. 1, paní Helena, je matka a zákonný zástupce Lucie, která navštěvuje 2. třídu 

na základní škole na Praze 4. Lucie chodí k paní učitelce Hance. Paní Helena má 

vysokoškolské vzdělání a svou rodinu zařazuje do střední třídy. Rozhovor s paní Helenou 

probíhal v kavárně nedaleko základní školy a trval 27 minut.

Učitelka č. 1, paní Hana, učila na základní škole na Praze 4 druhou třídu. Je to třídní učitelka 

Lucie a dalších 25 dětí. Na této základní škole učí již 6 let. Rozhovor s paní učitelkou 

probíhal v jedné z volných tříd ve škole a trval 35 minut.

Rodič č. 2, otec Tomáš, je učitelem na umělecké hudební škole a je otcem Pavla, 

který navštěvuje 3. třídu na základní škole na Praze 10, kterou vyučuje paní učitelka Jana. 

Má vysokoškolské vzdělání a svou rodinu by zařadil do střední třídy. Rozhovor probíhal 

v kabinetu na umělecké škole a trval 26 minut.

Učitelka č. 2, paní Jana, vyučuje 3. třídu třetím rokem na základní škole na Praze 10. I přesto, 

že je třídní učitelka 3. třídy, nevyučuje v ní všechny předměty, jelikož se na této škole snaží 

učit děti druhostupňovému režimu již na prvním stupni. Ve třídě je celkem 29 dětí. Rozhovor 

probíhal v kabinetu učitelky a trval 31 minut.

Rodič č. 3, paní Zuzana, je matkou syna Ondry, který navštěvuje 3. třídu základní školy 

na Praze 10, kterou vyučuje paní učitelka Veronika. Vzdělání paní Zuzany je vysokoškolské 

a svou rodinu by zařadila do střední třídy. Rozhovor probíhal ve škole a trval 25 minut.

Učitelka č. 3, paní Veronika, učí 3. třídu na základní škole na Praze 10. Vyučuje Ondru 

a dalších 27 dětí. Jako učitelka pracuje již 20 let, z toho asi 15 let působí na této základní 

škole. Rozhovor probíhal u paní Veroniky v kabinetu a trval 33 minut.

Rodič č. 4, paní Ivana, je matkou dcery Rozálie, která navštěvuje 3. třídu na základní škole 

na Praze 4. Vyučuje jí paní učitelka Olga. Vzdělání paní Ivany je vysokoškolské a svou 

rodinu by zařadila do střední třídy. Rozhovor probíhal u paní Ivany doma a trval 38 minut.

Učitelka č. 4, paní Olga, vyučuje 3. třídu na základní škole na Praze 4. Vyučuje již 10 let 

na této základní škole. Je to třídní učitelka 26 žáků. Rozhovor probíhal u paní učitelky 

v kabinetu a trval celkem 34 minut.
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3.3.1 Charakteristika výzkumných rozhovorů
Kvalitativní polostrukturované rozhovory probíhali od prosince roku 2018 do konce března 

roku 2019. Jelikož jsem rozhovory prováděl jak s pedagogy, tak s rodiči, bylo nutné vytvořit 

pro tyto rozhovory dvě odlišné osnovy. V prvním případě zkoumám pohled pedagogů 

na danou problematiku, v druhém případě pohledy rodičů (viz Příloha 2 a 3).

3.4 Zpracování a analýza dat
Rozhovory jsem přepsal z nahrávek, které jsem pořídil pomocí diktafonu. Text jsem 

následně upravil. Jak uvádí Hendl, pokud se soustředíme na téma a obsah textu, můžeme 

přepis rozhovoru očistit od chyb. (Hendl, 2005: 208) Následně jsem si četl přepisy 

z rozhovorů a přiřazoval kódy. Kód je symbol, který přiřazujeme k určitému úseku textu 

a jeho účelem je daný kus kategorizovat nebo klasifikovat. (Hendl, 2005: 228)

V první fázi jsem během čtení přiřazoval k částem v textu kódy a následně v druhém kroku 

jsem tyto vzniklé okruhy pojmenoval na základě jejich významu. U každého kódu jsem měl 

množství citací z každého rozhovoru, ze kterých jsem mohl pomocí třídění vytvořit 

kategorie. Součástí analýzy rozhovorů bude i následná komparace rodičů mezi sebou, stejně 

tak tomu bude i u pedagogů. (Šeďová, 2009)

Pro analýzu mám k dispozici méně dat než Klára Šeďová ve své studii Tiché partnerství. 

Na rozdíl ode mého šetření prováděla rozhovor s více rodiči, ovšem pouze na jedné základní 

škole. Další slabinou této analýzy je množství kategorií, které může výzkumník nacházet, 

je jich však potřeba pouze určité množství, se kterým je relevantní pracovat. Za nevýhodou 

považuji i časovou náročnost, jak při samotném kódování, protože rozhovory je nutné číst 

několikrát, tak i při hledání vztahů mezi kategoriemi. Z dat, která jsem získal nemohu 

zobecňovat výsledky na všechny rodiče, výběr zahrnuje příliš malý počet pedagogů a rodičů. 

Zároveň rodiče jsou vybírání na doporučení učitelů, mohu tedy předpokládat, že 

nespolupracující rodiče by pedagogové nedoporučili a pravděpodobně samotní rodiče by 

neměli zájem se šetření zúčastnit.
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3.4.1 Proces kódování

Pozitivní vztah

• chvála

• spokojenost
• pozitivní důvod

Negativní vztah

• nespokojenost

• negativní důvod

Komunikace

• přímá

• nepřímá

• forma
• dostatečná

• nedostatečná

• rodič-rodič
• rodič-učitel

Účast na aktivitách

• zájem

• nezájem

• dostatek aktivit

• nedostatek aktivit

Změny ve škole

• způsob změny

• obava

• chtít změnu

• nechtít změnu

• informovanost

(Valečko, 2019)
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4 Analýza výzkumných rozhovorů
V této části se věnuji analýze rozhovorů s rodiči žáků a pedagogy základních škol. Analýzu 

rozděluji do 5 kategorií: Vztahy mezi rodiči a učiteli, Komunikace mezi rodinou a školou, 

Ideál učitele a rodiče, Rodiče a prosazení změn, Zapojení rodičů do aktivit školy.

4.1 Vztahy mezi rodiči a učiteli
V této kategorii jsem se věnoval vztahům mezi rodiči žáků a pedagogickým sborem. Rodičů 

jsem se ptal, jak nahlíží na současný vztah, který mají s třídním učitelem svého dítěte. 

Naopak z druhé strany jsem se zajímal, jaký mají pedagogové vztah s rodiči svých žáků.

Paní Helena vnímá svůj vztah vůči třídní učitelce jako velice dobrý. „Tak velice dobře,

jelikož jsme měli možnost si paní učitelku vybrat, u zápisu jsme dávali požadavek, nebo

takové přání... tak mým přáním bylo, aby naše Lucka chodila kprávě paní učitelce 

a přání ničemu nebránilo, takže bylo jemu vyhověno, takže chodí do té třídy. 

Prostě.vybírali jsme si konkrétní učitelku a dostala se ke konkrétní učitelce.“(Helena)

Je to dáno také tím, že si paní učitelku mohla při zápisu dcery vybrat. Jedná se poměrně

o neobvyklou situaci, kdy škola vychází již při zápisu vstříc rodičům, kteří si mohou vybrat 

budoucího třídního učitele pro své dítě. „Ještě jsem o tom nikde jinde neslyšela, ale tady 

na škole to možné je. Vím, že je zde i možnost přiřadit svoje dítě do třídy, kde má kamarády, 

například ze školky a tak. Oběma věcem asi vyhovět nelze, ale při zápisu se mě ptali, zda 

mám představu o konkrétní učitelce, případně o kamarádech.“(Helena)

Na základě doporučení jiného rodiče, který měl svoje dítě u této konkrétní učitelky 

neočekávala paní Helena žádné problémy, co se týče vztahu. „Já jsem to slyšela od své 

známé, které právě paní učitelka Hanka učila dceru a podle jejích slov nebyly žádné 

problémy, nebo aspoň co si tak vybavuji. Tak jsem takhle vybrala, na základě doporučení.“

(Helena)

Opačný případ je otec Tomáš, který vidí vztah k třídní učitelce jako boj, nevyhovuje mu 

systém, který paní učitelka má a vyzdvihuje problém s nedostatečnou informovaností

ohledně domácí přípravy ze strany pedagoga. Jako důležité však vnímá vztahy s  ostatními 

rodiči, díky kterým se dozví dostatek informací. „No, od začátku s paní učitelkou dost 

bojujeme, nevím teda, jak ona to vnímá. Prostě ten její systém, a to nastavení práce doma,
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je to hodně náročný z její strany. A jak jsme se bavili ohledně té informovanosti, tak tam ten 

její systém byl dost nepřehledný a my jsme se museli s rodičema domlouvat, co mají děti 

vůbec za úkol. Máme whatsappovou skupinu, kde je 6 rodičů, tam jsme si vždycky kdo co ví, 

protože děti nám řeknou polovinu. Zatím ty 3 roky s ní byly podle mě dost náročné, ona je 

taková jako hodně zvláštní.“  (Tomáš) Z rozhovoru s třídní učitelkou Tomášova syna 

vyplývá, že si nechce rodiče připouštět moc blízko k tělu, možná proto také nehodnotí otec 

vztah kladně. „Musím říct, že začínám mít takový odstup, opravdu, od těch rodičů. Nebo ne 

jakoby odstup, snažím se být milá, všechno, ale z osobní roviny prostě fakt, jenom striktně 

škola. Minulou třídu, kterou jsem měli, tak mě rodiče zvali třeba i na nějaký posezení, 

večírek, a to se přiznám, že jsem neakceptovala. S tím nemám dobrou zkušenost, dvakrát se 

mi stalo, že jsem si udělala ze dvou rodičů kamarádky a nebyla to dobrá zkušenost. Mysleli 

si, že jim asi půjdu na ruku.“  (Jana) Zároveň však hovoří o důležitosti vztahů, které mají 

rodiče mezi sebou, podobně o nich hovořil otec Tomáš. „Baví se mezi sebou, oni si třeba 

vytvoří whatsappovou skupinu a tam řeší věci mezi sebou. Nebo jsem třeba slyšela 

od kolegyně, že to tak taky je, nebo třeba včera to bylo zajímavé, měli jsme havárii vody 

a rodiče si mezi sebou ty děti rozprostřeli, že třeba jeden šel rychle vyzvednout tři děti, takže 

udržují mezi sebou vztahy, mají nějakou síť. Díky těm technologiím mají určitě nějaké 

skupiny a sdílí tam mezi sebou věci. Je to tak.“(Jana)

Matka Zuzana si stěžuje na špatný přístup ze strany třídní učitelky vůči svému synovi. 

Negativně pohlíží na její měkkost a zadávání malého množství úkolů. Nakonec 

po čase přistoupila k individuálnímu vyučovacímu plánu a následně se dle jejích slov vše 

zlepšilo. „No jsem taková, byla jsem dříve spíš nespokojená, protože mi paní učitelka přijde 

poměrně měkká, zadávala málo úkolů a přišlo mi, že některé známky byly nespravedlivé. 

Nepochopil zadání a při dotazu, že to nechápe, tak ho odbila. Musela jsem vyřídit 

individuální plán a poté se to zlepšilo. Jinak jsem se školou spokojená.“  (Zuzana)

Oproti pedagožce Janě se snaží paní učitelka Veronika k rodičům přistupovat přátelsky. 

Uvažuje o jejich nápadech, problémech a připomínkách a snaží se rodičům vyhovět. „Snažím

se mít k rodičům přátelský přístup, přemýšlím o jejich připomínkách a je-li to možné, snažím

se vyhovět -zejm énajde-li o provozní věci, řešení nějakých problémů atd. Samozřejmě každý 

rodič je  jiná  osobnost, snažím se neškatulkovat je. (Veronika) Nicméně i přes zmiňované 

neškatulkování si povšimla nárůstu počtu „maminek -  ochranitelek, které popisuje 

Rabušicová jako rodiče „přehnaně aktivní“ nebo jako problematické. (Rabušicová, 2004: 6)
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„V posledních letech jsem  si ale všimla narůstajícího počtu „maminek -  ochranitelek“, které 

se snaží neúspěch či prohřešky svých dětí omlouvat. Těm se snažím svůj postoj vysvětlit 

a získat je  na svou stranu, přesvědčit je, že nám jde  o společnou věc.“ (Veronika) Možná

matka Zuzana patří ke zmiňovaným maminkám ochranitelkám, jelikož si stěžuje na přístup 

paní učitelky ke svému synovi a zmiňuje i nutnost vyjednání individuálního plánu.

Paní Ivana hodnotí svůj vztah k učitelce jako velice dobrý, paní učitelku vidí jako otevřeného

a nekonfliktního pedagoga. Učitelka je zároveň zvědavá na reakce rodičů a věci se řeší 

veřejně, což vnímá paní Ivana jako nestandartní, ale nevyjadřuje se o tom negativně. „Máme

velice dobrý vztah, třídní učitelka je  mladá, otevřená, nekonfliktní, když se j í  něco nezdá, tak 

to řekne. Myslím si, že je  objektivní, že není na nikoho zasedlá, že není prostě... a každopádně 

je  zvědavá na naše reakce, takže věci řešíme veřejně, nemáme s tím žádný problém, asi to 

není standart, ale je  to tak u nás.“ (Ivana)

Pokud se podívám na výpovědi rodičů a učitelů, se kterými jsem prováděl rozhovory, tak 

negativně se na vztah díval otec Tomáš, kterému nevyhovoval systém, který paní učitelka 

ve třídě nastavila. Svůj vztah k paní učitelce svého syna nazývá bojem. Je možné, že boj vidí 

v nedostatečné komunikace a informovanosti. Možné také je, že ho v tomto názoru utvrzují 

i ostatní rodiče, se kterými komunikuje pomocí aplikace whatsapp. Napadá mě však i jiný 

problém, který může být příčinnou jeho pohledu na vztah s třídní učitelkou. Jelikož děti 

zapomínají, nebo naopak nechtějí říci, co mají do školy za povinnosti, může být skutečný 

problém zde, nikoliv na straně paní učitelky. Ovšem negativně vztah nevidí pouze otec 

Tomáš. Matka Zuzana si stěžuje na benevolentnost paní učitelky a zadávání malého 

množství úkolů, zmiňuje se i o problému s negativním hodnocením svého syna. Opačnou 

zkušenost s třídní učitelkou má však matka Ivana, která označuje jednání učitelky pouze 

za nestandartní, nikoliv však v negativním smyslu. Za poněkud nestandartní můžeme označit 

i případ matky Heleny, která si třídní učitelku vybrala na základě doporučení známých. 

Rozdíl je viditelný hlavně mezi učitelkou Janou a Veronikou, Jana se snaží k rodičům 

přistupovat spíše formálně a drží se spíše zpět kvůli předchozí špatné zkušenosti. Oproti 

tomu pedagožka Veronika se snaží být přátelská a má s rodiči osobnější kontakt. 

O zmiňované whatsappové skupině spravované otcem Tomášem paní učitelka Jana ví, 

což značí, že je informovaná i o tom, co se děje mezi rodiči mimo školu.
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4.2 Komunikace mezi rodinou a školou
V této kategorii jsem analyzoval výpovědi rodičů i pedagogů, jakým způsobem informují 

rodiče o aktivitách školy a  výsledcích dítěte. U rodičů jsem chtěl vědět, zda jim forma 

komunikace vyhovuje a přijdou si dostatečně informovaní.

O aktivitách školy je paní Helena informována nejenom přes webové stránky školy, ale i

přes třídní stránky. „Tak o aktivitách školy jsme informováni přes stránky školy a přes

stránky třídy. Tam jsou zapsány všechny aktivity, které dětičky čekaj... jedná se o různý 

divadýlka, přespávání včetně speciálních domácích úkolů typu přineste krabičku nakrájené 

zeleniny, budeme řešit co je  zelenina a ovoce a budeme ochutnávat.“ (Helena) Důvěrnější

údaje se řeší přes elektronickou žákovskou knížku, email, případně osobně, což ale, jak sama 

udává, není v jejím případě její dcery potřeba. „Když jsou nějaké intimnější údaje, 

nebo složitější nebo důležitější věci, tak se to řeší přes elektronickou žákovskou knížku, 

kde nám vlastně pinkne odkaz v elektronické žákovské knížce plus odkaz do mailu, 

protože to mám tak nastavený, takže mě to upozorní i přes můj soukromý email, že mám 

poštu v žákovské knížce a pokud je  samozřejmě zapotřebí, tak se případně sejdem i osobně, 

což teda v případě mé dcery není zapotřebí.“ (Helena) Slova matkypotvrzuje i paní učitelka: 

„Ze začátku třeba e-mailem, nebo si ho vyloženě pozvu do školy. Jinak používáme 

elektronickou žákovskou, kam se p íší známky a tak.“ (Hana)

Otec Tomáš hodnotí informovanost o aktivitách školy jako poměrně dostatečnou

a co se týče komunikace, nevidí zde problém, což je poměrně zajímavé, protože při popisu 

jeho vztahu s třídní učitelku zmiňoval i nedostatečnou komunikaci. „Mají elektronický 

žákovský, maj bakaláře, takže tam ty informace jsou poměrně přehledný, záleží na učiteli, 

třeba u toho staršího syna tam paní učitelka píše ty známky hnedka a píše k nim co je  z čeho. 

U toho mladšího to nedává tak často, ale bohužel o jeho chování nás informují velmi často, 

je  to pěknej sígr. Ale ta informovanost je  v pohodě, na stránkách školy jsou  veškeré 

záležitosti, netrpíme malou informovaností a komunikace probíhá, pokud je  potřeba.“

(Tomáš) Otec se také nezmiňuje o harmonogramu akcí, který rodiče obdrží dle slov učitelky 

na začátku školního roku. „O aktivitách školy vlastně ví rodiče už začátkem roku, víceméně 

mají program, jaké akce budou, jaké jsou  naplánovány, třídní schůzky máme 5x do roka, 

dřív to bylo tak, že jsm e měli troje třídní schůzky a dvě třídnické hodiny. Teď jsou jenom  

třídní schůzky, ale vždycky se přehoupnu k individuálním pohovorům s rodiči. Rodiče jsou  

průběžně upozorňováni, jestli se žák zhoršil, jinak máme ten systém bakalář, takže rodiče se
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kdykoliv mohou přihlásit a vidět ty známky. Je možné k těm známkám připsat poznámku, já 

například pracuji tak, že rodičům napíši i rovnou, pokud se žák zhoršil v chování, 

v prospěchu, v čemkoliv. Buď to rodič nějak akceptuje, nebo neakceptuje, záleží na něm.“ 

(Jana)

Stejně jako v případě paní Heleny, je o aktivitách i prospěchu informována paní Zuzana. 

„Vlastně máme elektronickou žákovskou knížku, bakaláře, takže známky učitelé zapisují 

každý den, takže informovaná jsem pravidelně a ty akce, ty nám píše paní učitelka taky do 

žákovské knížky, tak buď si ji můžu najít v žákovské knížce, nebo na stránkách školy.“ 

(Zuzana) Komunikace a její způsob vyhovuje i paní Zuzaně, nicméně jako problém vidí to, 

že nemohla vidět písemné práce, jelikož paní učitelka je nechtěla posílat domů.

„Vyhovuje no, vyhovuje, přijde mi to dostačující, asi bych to neměnila. Spíše mi vadilo, 

že známky jsem pouze viděla v bakalářích a neviděla jsem ty jejich písemky, protože paní 

učitelka písemky neposílala, takže jsem neviděla, kde chybuje a co se sním vlastně mám 

doučit, jinak mi to vyhovuje.“  (Zuzana) Na rozdíl od otce Tomáše si matka Zuzana stěžuje, 

že učitelka neposílala písemky po dětech domů. Sice byla hned informována o známkách, 

netušila však, kde její syn dělá chyby.

Na komunikaci a nedostatek informací si nestěžuje ani paní Ivana. „Každopádně informace

z webových stránek jsou jedna věc, druhá věc je, že máme mailovou korespondenci v rámci

skupiny, kterou máme ve třídě. A další věcí je, že máme přímé spojení na třídní učitelku a

pak samozřejmě třídní schůzky a bakaweb. Pokud je potřeba něco vyřešit, vyřešíme.“  (Ivana)

Co však paní Ivana neopomíná je spolupráce s ostatními rodiči ve třídě, podobné je to i

v případě otce Tomáše, kde spolu rodiče ze třídy komunikují přes whatsapp a řeší případné

problémy. „Ano, kooperujeme, navštěvujeme se, řešíme věci, dneska tady zrovna bude

spolužačka spát, řeší se akademie. Ta koordinace mezi rodiči funguje z mého pohledu velice

dobře. Dobrá třída. Já si myslím, že to je díky tomu, že děti mají výbornou třídní učitelku,

kterou měly už v první a druhé třídě. Ta je dala neuvěřitelně dohromady,

tu třídu a myslím, že to kvitovali všichni rodiče, i když se tam objevila z venku intervence

formou šikany, tak se to řešilo pouze v rámci třídy. Rodiče mezi sebou všechno

vykomunikovali, shodli jsme se na řešení a tak dále.“(Ivana) V tomto případě jsou jak vztahy

mezi samotnými rodiči, tak i učitelkou funkční. I přes problém šikany, který se mnohdy řeší

v rámci celé školy, se věc prošetřila a následně vyřešila pouze v rámci třídy. Paní učitelka

skutečně přistupuje k rodičům s velikou důvěrou, v případě, kdy potřebují poradit ohledně 
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záležitostí školy, umožnila jim kontakt na její soukromý telefon. „Pokud rodičům není něco 

jasné, nebo potřebují něco vyřešit, mohou mi zavolat, mnoho se dá vyřešit i přes telefon, 

nebo email. Důrazně jsem však všem vysvětlovala, že mám také svůj volný čas, tak ať mi 

telefonují opravdu v nejnutnějších případech.“(Olga)

Když se dívám na výpovědi rodičů, vidím zde několik podobných tvrzení, které se objevily 

i u studie Kláry Šeďové. Rodiče komunikují různými způsoby, mezi které patří zejména 

žákovská knížka, emaily, telefon. Osobně se rodiče s učiteli mohou setkat 

na školních akcích nebo třídních schůzkách, případně se domluvit spolu na konzultačních 

hodinách. (Klára Šeďová, 2009: 38)

Co se však jako komunikační forma u Šeďové neobjevuje je elektronická žákovská knížka 

neboli systém bakaláři. Podle mého mínění je to zejména proto, že studie Šeďové je již starší, 

a během posledních let došlo k technologickému pokroku.

Ve své studii hovoří Šeďová o krátkých neformálních setkáních, která rodiče vykonávají za 

účelem zjištění informací o svém dítěti. I přesto, že tyto situace se jeví jako náhodné, Šeďová 

je nazývá interakčním vzorcem, kdy se rodiče záměrně snaží setkat s učitelem mimo třídní 

schůzky nebo konzultace. (Šeďová, 2009: 39) Rodiče se v mém případě o náhodných 

setkáních s učiteli nikterak nezmiňovali, pouze uváděli možnost domluvených konzultací 

nebo třídních schůzek.

Šeďová se zmiňuje také o telefonování mezi rodiči a učiteli, konkrétně na soukromá 

telefonní čísla pedagogů. V jejím vzorku se objevili učitelé, kteří poskytli své mobilní číslo 

rodičům, stejně jako v případě, který se odehrál u mě. Rodiče jsou ale seznámeni s tím, že 

mají telefonovat v případě, kdy je to opravdu nutné. (Šeďová, 2009: 40) Pedagogové 

v takovém případě vychází rodičům vstříc i za cenu narušení svého soukromí. Je zde vidět 

určitá hranice pedagogů mezi soukromým a profesním životem. Každý však tuto hranici 

vnímá individuálně.

4.3 Ideál učitele a rodiče
Po vzoru Kláry Šeďové, která se ve své práci Tiché partnerství zabývala otázkou ideálního 

učitele a rodiče, jsem se v této kategorii tázal rodičů, jakou mají představu o ideálním učiteli, 

jaké vlastnosti by měl splňovat. Pedagogů jsem se naopak ptal, kdo je jejich pohledem 

ideální rodič.
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Pro matku Helenu splňuje její ideál učitelka Hana „Já si myslím, že právě mojí ideální 

představu splňuje právě paní učitelka (smích), Proto ta volba byla celkem 

jednoznačná.“(Helena) Podle jejího názoru se nenechá dětmi ovlivnit a zároveň se jim 

věnuje v ideální míře. „Připadá mi, že je trochu podobná mě, že je důsledná, používá 

moderní technologie v rozumné míře, nenechá se ovlivnit tím, že dítě uroní slzu a že by mu

všechno odpustila. Pokud se dítě rozumně omluví, tak není důvod, aby, když nemá něco

splněné, si udělala pouze poznámku u sebe a hnedka to ne tresta la .a  jezd í s dětmi na školy 

v přírodě, což vnímám jako velké plus.“(Helena)

Otec Tomáš vidí ideál především v dobré komunikaci. Pedagog by měl podle jeho slov mít 

snahu umožnit dítěti zažít úspěch, a ne mu dávat příliš najevo neúspěchy. „Určitě co se týče

předání informací, ať se ví, co je  za povinnosti. A jinak třeba právě u syna mi přijde, že tam 

ty slabší žáky možná trochu shazuje před  ostatními, ale to je  možná jen  můj pocit, ono je  

taky otázkou, co mladej říká a co je  pravda. Je to možný, že tam pak vznikají nějaký 

dlouhodobější problémy. Třeba syn právě není ve škole zrovna šikovnej, ale věnuje se naplno 

sportu. Není zvyklej být neúspěšnej v koletivu. Ve sportech víceméně vyniká, ale v tý škole, 

když mu ta učitelka dá najevo neúspěch, tak možná pak třeba zlobí a snaží se na sebe 

upozornit nějak jinak. Takže aby spíš ty děti ten učitel nějak podporoval.“(Tomáš)

Podle názoru paní Zuzany by měl být učitel přátelský vůči dětem, vše však v rozumných 

mezích. „No měl by být k  dětem přátelský, ale zároveň přísný, aby měly děti nějakou 

autoritu.“  (Zuzana) Za důležité považuje také domácí úkoly, kterých by nemělo být příliš 

málo. „A měl by jim  dávat ty úkoly. Třeba Ondra měl právě jeden úkol za jeden den a měl 

doplnit pě t slovíček, takže jsm e vybojovali srodičema dva úkoly a jinak si myslím, že když je  

přátelská a svědomitá, tak je  to o k .“ (Zuzana)

Matka Ivana se vžívá do situace učitele a tvrdí, že i rodiče si vlastním přístupem vytvářejí

důvěru, která je pro vztah důležitá. „Je to asi i otázka kázně rodičů, aby neotravovali učitele 

s každou prkotinou o víkendu, večer. Důležitá je  podle mě ta vzájemná důvěra, a to tady u 

nás funguje. Takže ideální by měl být podle mě: vtipný, objektivní, měl by mít rád děti, což 

podle mě taky asi není standart.“(Ivana)

Paní učitelka Hana si myslí, že ideální rodič by se měl zajímat o své dítě, a především 

udržovat i osobní styky s učitelem, zejména na třídních schůzkách. Zároveň považuje za

důležitou i průběžnou komunikaci. „O ideálním. no tak asi že by se zajímal o to dítě, i když
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třeba přijde na třídní schůzku a myslí si, že je vše ok, že má samé jedničky, tak že to kolikrát

tak není, nepočká tady... třeba mají víc dětí, nebo spěchá, to já  nevím... ale ani potom se 

nedoptá. Tak asi toto, no a aby se mnou komunikoval i tak nějak průběžně, třeba tím e-

mailem.“(Hana)

Pedagožka Jana se shoduje s pedagožkou Hanou na tom, že by se rodič měl zajímat o své 

dítě a o dění ve škole. „Určitě by se měl zajímat o dítě, o dění ve škole,“  (Jana) Co dále

zmiňuje, je důležitost podpory rodičů při řešení problémů, kde jako příklad uvádí 

kyberšikanu, která se odehrála u ní ve třídě. „Co nějakým způsobem asi i ten učitel cítí, je  

podpora od toho rodiče, což musím ale říct, že taky cítím. Na jednu stranu je  to přesně to, 

že jsem  řešila tu kyberšikanu a nějaké další stížnosti, kde prostě rodiče chtěli změnu, nebo 

ty důkazy. Na druhou stranu mi chodily i emaily od maminek, zda s něčím nepotřebuji 

pomoci, co mají dělat. Což jsem  taky paradoxně zažila poprvé, takovouhle podporu, že je  

dobře, že se to řeší, že to děti vnímají.“  (Jana) Zároveň ale uvádí, že při řešení problému

nespolupracovali všichni rodiče. Pro některé to nejspíše nebyla podstatná záležitost, a možná 

ji nechtějí řešit. „Z druhé strany zase ty rodiče těch postižených, tak vlastně to brali tak, že 

to napráskaly holčičky. Jenomže ty děti, přesně, ono, ta kyberšikana praskla díky tomu, že 

na whatsappu měly skupinu, kdy tam bylo patnáct dětí a holčičky přišly zamnou, co se v té 

skupině odehrává a díky tomu to v uvozovkách prasklo.“  (Jana). Podle jejího názoru si

s některými problémy, obzvláště pokud jde o chování, nedělají rodiče příliš velké starosti.

„Mě překvapilo, že ty rodiče se nezarazí nad tím, co to jejich dítě je  schopné napsat někomu 

jinému. Tak to je  takový rozpor, který řeším v této třídě letos. Těm dětem samotným 

nedochází, ja k  je  tohle vlastně nebezpečný. Takže ideální rodič je  asi ten, který je  ve střehu 

a akceptuje a dokáže přijmout problém, a ne že ho vytěsňuje. Přijde mi, že těm rodičům 

občas záleží více na výsledcích než na samotném chování.“(Jana). To je naprosto jiná situace

než mezi rodiči ve třídě, kterou popisuje matka Ivana. U nich fungovala naprostá spolupráce 

při řešení problému a vše se vyřešilo pouze mezi rodiči, dětmi a učitelkou. Stejně jako 

předchozí pedagogové si i učitelka Veronika myslí, že podstatný je zájem o dítě

a komunikace. Správný rodič by si měl ověřovat informace, brát v potaz rady učitele a 

nepovažovat jej za soupeře. „Rodič by se měl zajímat o dění ve škole a ve třídě, o výsledky 

svého dítěte, u žáků ve třetí třídě určitě ještě  o to, ja k  se dítě připravuje. Má-li otázky, může 

se zeptat, domluvit si schůzku, napsat či zatelefonovat. Informace od dítěte by si měl 

ověřovat, dítě může situaci vnímat a interpretovat jinak či zkresleně, než ja k  ve skutečnosti
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je. Měl by dát na rady učitele, případné nesrovnalosti s ním probrat a vysvětlit si je. Nemá 

chápat učitele jako nepřítele a bojovat s ním. (Veronika)

Učitelka Olga tvrdí, že ideál splňují rodiče jejích žáků, opět považuje za důležitý zájem 

rodičů o své dítě a dění ve škole. Ideální rodič by měl být v souladu s jednáním školy. „Já 

bych řekla, že víceméně rodiče z mé třídy splňují asi ideál, jak jsem říkala, důležité je, aby 

se zajímal o své dítě o chod školy, aby prostě tu školu přijmul s klady i zápory a 

spolupracoval.“(Olga)

Podobně jako u Šeďové, rodiče tvrdí, že učitel by neměl postrádat svou autoritu, zároveň se 

zde objevuje téma zvýhodňování žáků, spravedlivého hodnocení. U Šeďové však byl 

problém naprosto opačný než v případě mého rodiče, otce Tomáše, který si stěžuje na to, že 

učitelka jeho syna i další horší žáky záměrně shazuje před ostatními. V případě rodiče u 

Šeďové je problém se záměrným zvýhodňováním žáků pedagogem. „A přijde mně, že i to 

známkování je trošku divný, když má jiný známkování u různých dětí. Tazatelka: „To si 

myslíš, že tak je, jo?“ Paní Špačková: „Bylo mně to vysvětleno, že je potřeba povzbudit i ty 

horší žáky.“  (Šeďová, 2009: 36) V rozhovorech se tedy u Šeďové i u mě objevuje téma 

přístupu k žákům.

Učitelé na rozdíl od Šeďové nepoužívají termín spolupráce, za důležitou považují 

komunikaci, zájem o dítě a zájem i o samotné dění ve škole. To odpovídá typologii Štecha 

a Viktorové, kde jsou rodiče, kteří se školou průběžně komunikují, považováni za 

bezproblémové, tedy pro pedagogy „ideální“. (Štech, Viktorová, 2001: 73-77) Zmiňována 

je i podpora pedagoga rodiči, respektive vnímání jeho autority, což se shoduje s tvrzením 

učitelů u Šeďové. (Šeďová, 2009: 34)

4.4 Rodiče a prosazení změn
V této kategorii s rodiči řeším, zda se ve škole zasazovali o prosazení změn nebo návrhů na 

zlepšení. Zajímalo mě, zda mají rodiče zájem něco měnit ve škole, zda znají způsoby, jakými 

je možné navrhnout změny, případně je prosadit. Proto jsem na rodiče směřoval i otázky, 

které se týkají školské rady, zda jsou o její existenci informování, zda se angažují v radě 

nebo jestli mají alespoň přehled, kdo je členem. Na záležitosti ohledně školské rady jsem se 

dotazoval i učitelů, abych se dozvěděl, jestli se rodiče aktivně zapojují, případně jestli jeví 

zájem o to se angažovat.
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Když jsem se ptal rodičů na povědomí o existenci školské rady, případně, zda se aktivně 

účastní v jejich řadách, rodiče potvrdili, že o existenci školské rady vědí. Rodiče však neměli 

příliš velký zájem aktivně se účastnit zasedání školské rady. „Já teda na ty funkce úplně 

nejsem, takže ne. Vím, že nás paní učitelka informovala o tom, že existuje, ale já jsem neměla 

zájem se do toho zapojovat.“ (Hana) Stejně tak neměla paní Hana důvod řešit nějaký 

problém přes Školní radu, nejprve by se obrátila na učitelku svého dítěte. „A pokud, tak 

problém řeším na nižších instancích, třeba konkrétně s paní učitelkou.“(Hana)

Výpověď paní učitelky Heleny skutečně potvrzuje, že o participaci ve školské radě není 

příliš velký zájem. „Ano, to tady řešíme na začátku školního roku, akorát nevím, jestli jsou 

někde ty výsledky toho, co se tam probíralo. Určitě o tom ví, informace mají, ale myslím si, 

že se o to moc nezajímají, hlavně že tam nemusí jít. Jsou rodiče, kteří jsou přehnaně

angažovaní a ti do toho jdou. A někteří jsou rádi, že musí jít jen na třídní schůzku a maj

klid... mají taky svých starostí dost. Moc velký zájem o to není.“ (Hana)

Otec Tomáš se školské radyosobně neúčastní, je si vědom, že by se mohl v případě problému

na radu obrátit. „Neúčastním se, ale ty rodičovský aktivity jsou  tam dost viditelný. Na každých 

třídních schůzkách jsou tam dole u šaten vidět maminky, které jsou  v nějakým tom spolku, 

pořádají různé akce, dávají různé letáky, vždycky něco připravěj. Takže přes ně se dá asi 

určitě něco to no, řešit.“ (Tomáš) Zároveň vyjádřilobavy ztoho, řešit problémy přes vyšší 

instance. „No vím, že jsme o tom jako rodiče přemýšleli, ale nakonec jsm e měli trochu strach, 

že by se to svezlo nějak po těch dětech, nebo by byl nějaký problém. Takže jsm e raději vše 

řešili s tou učitelkou, než abychom to řešili nějak dá l.“ (Tomáš)

Pedagožka Jana potvrzuje tvrzení otce Tomáše „Řekla bych že určitě ne, alespoň co se týká 

rodičů z mé třídy. Myslím, že ne, to spíš opravdu s učitelem .“ (Jana) Problémy se tedy rodiče

ve většině případů snaží vyřešit osobně přímo s pedagogem, rodiče možná mají i obavy řešit 

problémy s  učitelem přes vyšší orgány, protože mají pocit, že by mohli být vnímání jako 

„problémoví“ . Matka Zuzana se také aktivně nezapojuje do školské rady, byla pouze

na jednom zasedání jako záskok. „Paní učitelka nás o ní informovala na třídních schůzkách. 

Já jsem  tam byla jednou jako náhrada“ (Zuzana) Je však otázkou, zda si maminka Zuzana 

neplete orgány školy, pravděpodobně byla spíše jako náhrada na schůzi klubu rodičů. 

„O školské radě a jejích členech jsou rodiče informováni vždy na prvních třídních schůzkách 

ve školním roce, stejně tak jako o činnosti klubu rodičů školy. Zástupce do těchto orgánů
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rodiče i volí. Ale to víte, na další schůze se asi nikomu moc nechce. V klubu rodičů školy 

máme i jednoho zástupce ze strany rodičů.“(Veronika)

Matka Zuzana si je však vědoma, že by mohla některý problém s pomocí školské rady řešit. 

Problémy, které ve třídě panovaly, se řešili především na třídních schůzkách. „To se nás spíš 

zeptá paní učitelka, jestli máme nějaký problém, co bychom chtěli řešit a předáme ho 

zástupci třídy. Případně se jde ozvat paní učitelce s problémem a ta by ho poslala 

konkrétnímu zástupci. Ale my jsme tam nic moc neřešili, hlavně ty úkoly, a to se vyřešilo 

na třídních schůzkách a spíše se tam řešilo třeba špatné lino ve třídě a semafor před školou, 

že na něm svítí krátkou dobu zelená.“ (Zuzana) Opět je zde vidět snaha rodičů řešit problémy 

přímo s pedagogem. Paní Ivana je také o existenci školské rady informovaná, zmiňuje se 

o fungující žákovské samosprávě a radě rodičů. „Ano vím, funguje to tam, funguje jak 

žákovská samospráva, tak funguje i rada rodičů. Na začátku třídních schůzek vždycky ta 

maminka, která je členem, chodí na ty schůzky, nám poreferuje docela dlouze, co všechno se 

řešilo, vyřešilo s iniciativou rodičů. Dále co je na dlouhodobém programu a tak. Máme šanci 

se tam vyjadřovat.“(Ivana) Zároveň se zmiňuje o změnách, kterých rodiče dosáhli právě 

prostřednictvím školské rady „Řešila se školní jídelna, řešilo se menu. Rodiče vznesli 

požadavek, aby se udělala osvěta mezi rodiče i děti. Proběhly různé přednášky a následně 

z toho vzešly výživové požadavky. Zrušili se automaty na sladkosti po vzájemné dohodě mezi 

rodiči a školou, i když škola z nich určitě měla nějaký profit. Zavedli se zdravé svačinky, 

ovoce do škol.“(Ivana)

Z rozhovoru se dozvídám, že se paní Ivana sama angažovala v návrhu na změnu parkování 

u školy. „ Bylo málo parkovacích míst u školy, tak jsem připomínkovala rozšíření plochy, 

což se nakonec podařilo rozšířit, aby tam mohli právě i rodiče, když potřebují ve škole něco 

řešit a iniciovala jsem zajíždění přímo před vchod školy, což nebylo dříve možné.“ (Ivana)

Zajímavý rozdíl v přístupu vidím zejména u matky Ivany. Podle jejího názoru je školská

rada skutečně instancí, přes kterou rodiče navrhují změny a  zlepšení na školní půdě.

V případech, které však popisovala, se nejednalo o problémy s pedagogem, ale o záležitosti,

které se týkají celé školy. Pokud by měli rodiče problém s učitelem, pravděpodobně by

postupovali stejně jako rodiče Zuzana a Tomáš, protože se ukazuje, že problémy je nejlepší

řešit přímo s danou osobou. U rodičů také existuje obava řešení problému na vyšších

instancích, protože se mohou cítit jako „problémoví“ rodiče. Do školy posílají svoje děti

a nechtějí jim proto přitěžovat. Toto tvrzení má zejména otec Tomáš. Druhým důvodem, 
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proč se rodiče snaží řešit problém přímo s učitelem, je podle matky Ivany přátelský vztah, 

který panuje mezi rodiči a pedagogem ve třídě její dcery. Není proto důvod obracet se 

na někoho jiného než právě na pedagoga. Předpokládám, že škola jde v případě matky Ivany 

rodičům „na ruku“ a snaží se o jejich maximální spokojenost, viz parkování a školní jídelna.

4.5 Zapojení rodičů do aktivit školy
Rodiče se kromě participace na třídních schůzkách mohou účastnit i různých aktivit, 

které pořádá škola pro děti a rodiče. V této kategorii mě zajímalo, jaké aktivity škola pořádá. 

Dále jsem řešil, zda rodiče jeví o aktivity školy zájem a účastní se jich, případně, zda vnímají 

jejich počet za dostatečný. Zajímal mě i pohled pedagogů na tuto problematiku.

Základní školy pořádají během školního roku různé akce, které jsou buď určené pro samotné 

žáky nebo se počítá i s účastí rodičů. O jaké akce se jedná a kolik jich je během školního 

roku, závisí na kultuře dané školy neboli na vnitřním managementu. Škola si v tomto případě 

určuje sama, zda bude takové akce pořádat.

Matka Hana se zmiňuje o školním jarmarku. Jedná se o akci, která je zaštítěna školou 

a rodiče se mohou zapojit. „Jinak je tu školní jarmark, na který rodiče můžou napéct a pak

to předat přes paní učitelku.“(Hana). Je potřeba rozlišovat akce, které pořádá škola, nebo

pouze samotný učitel, o kterých se matka také zmiňuje. „Jako rodič se můžu zapojit do..., 

ja k  to říct, do kulturních odpolední, které paní učitelka pořádá. Já nevím, v loňských letech 

pořádala třeba pro děti a jejich rodiče Halloween. Rodič si vyzvedl dítě v družině, přišel 

za paní učitelkou, prošel si úkoly, seznámil se s paní učitelkou a tak“(Hana) Zároveň je zde 

vidět účast přímá a nepřímá. Přímou účastí rozumíme fyzickou účast rodičů na dané akci, 

nepřímou účastí je  podpora dané události ze strany rodičů, např. dodáním potřeb. „Teďkon 

jako rodič jsem mohla přispět tak, že nedávno měli přespávání ve škole, tak tím, že jsem  

dodala dítě a patřičnou surovinu, kterou mělo dítě donést plus třeba nějaký koláč.“(Hana). 

Otec Tomáš se stejně jako Hana zmiňuje o školním jarmarku, z jeho slov se dá však soudit, 

že nemá příliš velký zájem účastnit se akcí pro rodiče. „Je jich  docela málo, ale popravdě, 

ani nevím, jestli bych chtěl, aby jich  bylo víc, protože už tak jsm e celkem vytížení, všema 

kroužkama a různýma věcma. Vím, že tam mají jarmark jednou ročně, nějaký vystoupení, 

kde hrajou děti.“  (Tomáš)
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Z pohledu paní učitelky Jany se ale rodiče do školních aktivit zapojují, prostředníkem je 

školní družina, přes kterou se akce pro žáky a jejich rodiče organizují. „Dozví se z internetu 

a vlastně ve školní družině, tam se zapojují hodně, teď jsem si uvědomila. Tam mají vlastně 

různé dílny, pro rodiče s dětmi. Třeba vykrajování dýní. Spíš jsou zapojováni na prvním 

stupni ty rodiče.“(Jana) Naopak maminka Zuzana si myslí, že škola moc aktivit pro žáky 

s rodiči nenabízí, sama ale tvrdí, že se aktivit neúčastní. „Tak třeba syn měl opékání párků, 

to bylo na zahájení školního roku a jinak jsem tam asi jako rodič nebyla nikde.“  (Zuzana) 

Naopak dle slov paní učitelky Veroniky škola pořádá více aktivit kromě opékání párků

a rodiče jsou o těchto aktivitách informování dopředu. „ Rodiče se mohou zúčastnit několika

akcí školy -  na začátku roku je  to takové neformální zahájení školy na školním hřišti -  hra 

pro děti a opékání. Dále je  to vánoční jarmark a v červnu zahradní slavnost s vystoupením 

některých žáků školy. Dozvědět se o těchto akcích mohou rodiče na webových stránkách 

školy, já  je  o nich informuji na třídních schůzkách a dostávají před akcí i pozvánku 

do elektronické žákovské knížky. Většina rodičů se přijde alespoň podívat, někteří rodiče 

pomohou doma dětem s výrobky, které pak mohou prodávat na jarmarku. Zájem jev í 

většinou matky, především těch dětí, které samy chtějí nějak přispět.“(Veronika)

Zde tedy narážím na problém zájmu o účasti na školních akcích pro rodiče s dětmi. Stejně 

jako otec Tomáš nejeví maminka Zuzana příliš velký zájem se ve volném čase zapojovat

do školních aktivit. Podle maminky Ivany je participace rodičů na volnočasových aktivitách 

organizovaných školou značná. „Ta škola je  ohromně aktivní a nikdy si nenecháme ujít 

například akademii a chodí tam všichni.“ (Ivana) Zároveň zmiňuje i aktivity, kterých se 

sama spolu s ostatními rodiči účastní. „Tak každopádně od první třídy jsm e měli třeba šanci, 

když děti je ly  na výlet, tak je t  s nima. Kdo chtěl z rodičů, nebo nás požádala paní učitelka. 

Vždycky se našli rodiče, co chtěli a mohli. Další věc je , že je  ta třída třeba aktivní ve sběru. 

Třídní učitelka se s nima hodně baví o ekologii a vede je  k  tomu. Například tam i počítali, 

kolik papíru zachrání jeden strom, to ty děti taky hezky motivovalo, z toho mám radost.“

(Ivana). Opět zde můžeme vidět rozdíl mezi akcí, kterou organizuje škola nebo samotný

pedagog z vlastní iniciativy. Maminka Ivana zmiňuje stejně jako předchozí rodiče školní 

jarmark a popisuje způsob, jakým se rodiče účastní. „Jinak třeba charitativní sbírky, co se 

konají během vánočních jarmarků. Tam napečeme cukroví, ale i si ho tam koupíme, 

samozřejmě peče asi 90 % maminek. A podpoří to dobrou věc. Napeču vlastní cukroví, 

ale půjdu ho tam i klidně koupit, když vím, že z toho bude třída třeba sponzorovat zvíře
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v zoologické zahradě. Je to všechno dobře provázaný, nejsou tam žádný lichý 

nápady.“(Ivana) Vysokou účast potvrzuje i učitelka dcery maminky Ivany. „Naše škola 

pořádá různé akce jako je například školní jarmark nebo sportovní odpoledne. Sama jsem 

i nabídla rodičům, zda některý z nich nechce jet spolu semnou a s dětmi na školní výlet. 

Musím zaklepat, že aktivit se účastní prakticky všichni rodiče, hlavně žáků z prvního stupně. 

Rodiče vyloženě nenutím k zapojení do aktivit. Je mi jasné, že každý má i jiné starosti. Rodiče 

se ale zapojují, myslím, že na to si nemůžeme stěžovat, občas jsem sama překvapená.“(Olga)

Jak je patrné, aktivity pro rodiče jsou pořádány školou nebo vlastní iniciativou pedagogů. 

Někteří rodiče nejeví o tyto události příliš velký zájem, může to být díky nedostatku času, 

jak potvrzuje otec Tomáš. Rodiče mají i jiné starosti, než je účast na těchto aktivitách, 

případně svou účast nepovažují za nutnou. Stejně jako o účasti na těchto událostech, hovoří 

maminka Zuzana výše o nutnosti navštívení školy kvůli testům svého syna, k čemuž se 

vyjadřuje negativně. Je proto možné, že jí nedává smysl navštěvovat školu ve svém volném 

čase zcela dobrovolně. Naopak u jiných rodičů (Ivana) je vidět iniciativa a chuť se těchto 

akcí zúčastnit, nebo alespoň nepřímo pomoci s organizací, nějakým způsobem podpořit 

danou školní událost. O podpoře se zmiňuje i maminka Hana. Lze tedy usuzovat, že rodiče 

se mohou do těchto školních aktivit zapojovat i jiným způsobem, než je přímá fyzická účast 

na dané akci. Dle slov maminky Ivany jsou akce na škole její dcery hojně navštěvované 

rodiči, což je pravděpodobně způsobeno jak dobrým „kolektivem“ rodičů, který sama výše 

popisuje, tak podle mého mínění dobrou organizací, kulturou školy.
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5 Diskuze
Rodiče se stejně jako v šetření Kláry Šeďové Tiché partnerství zařadili do střední třídy. Mohl 

jsem tím pádem porovnávat rozdíly a  hledat i případné souvislosti. Rodiče, kteří nevnímali 

svůj vztah k třídnímu učiteli svého dítěte pozitivně, neměli příliš povědomí o školské radě 

nebo aktivitách, které škola pořádá pro rodiče a jejich děti. Tyto rodiče se zajímali především 

jen o prospěch svého dítěte. Naopak rodiče s pozitivním vztahem k učiteli byli více 

obeznámeni s touto problematikou a je evidentní i jejich zájem účastnit se školních akcí, 

nebo se alespoň snažit nepřímo přispět. Jsou to právě ti rodiče od pedagogů, kteří jim 

vycházeli co nejvíce vstříc. Maminka Ivana svůj vztah k učitelce Olze hodnotila dokonce 

jako přátelský a zároveň až nestandartní. Matka Helena považovala třídní učitelku svojí 

dcery za ideální, zde však hrál roli samotný výběr pedagoga. Jednalo se o situaci, kdy měl 

rodič možnost si učitele vybrat při zápisu svého dítěte do povinné školní docházky na dané 

základní škole. To ve své podstatě odpovídá jednomu z faktorů podle Rabušicové, která 

tento typ rodičů označuje jako „výchovné partnery“ a zmiňuje zde právě možnost rodičů 

volby školy, což patří mezi hlavní zákaznické principy. (Rabušicová, 2004: 6)

Zde se však nejedná o volbu školy, ale volbu pedagoga. To je ale dle mého mínění také 

zákaznický princip, jelikož zde byla zachována možnost volby i přesto, že se nejednalo o 

volbu základní školy. Je proto možné, že právě možnost volby pedagoga rodiči ovlivňuje i 

následující vztah, který mají mezi sebou rodiče a učitel. Maminka Ivana byla opět případ 

s pozitivním vztahem k pedagogovi své dcery. Otázkou je, kam ji jako rodiče zařadit, nejvíce 

odpovídá definici bezproblémového rodiče, který projevuje svůj zájem o školu a své dítě. 

(Štech, Viktorová, 2001: 73-77)

Někteří rodiče z mého výběru nemají příliš velký zájem o participaci na školních aktivitách, 

což odpovídá i výsledkům kvantitativní studie od společnosti EDUin, kde rodiče nemají 

příliš velký zájem o školní aktivity, které vyžadují jejich přímou účast. (Perfect Crowd, 

2011) Množství aktivit, které škola organizuje závisí na managementu, tedy kultuře dané 

spádové základní školy. (Eger, Jakubíková, 2000)
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Všichni rodiče, kteří participovali v mém výzkumném šetření disponují vysokoškolským 

vzděláním. Každý zn ich  měl bezpochyby zájem o vzdělání svého potomka a snažil se 

vycházet škole i samotnému pedagogovi vstříc, i přesto, že ne pokaždé hodnotil svůj vztah 

pozitivně. Annette Laureau nachází ve své studii podobnou souvislost, kdy rodiče 

vysokoškolsky vzdělaní mají zájem o vzdělávání svých potomků a mají snahu spolupracovat 

se školou. (Laureau, 2010)

Narazil jsem i na téma hodnocení, přístupu k žákům. Stejné téma se objevilo i v rozhovorech 

Šeďové, přičemž jsem zjistil zcela rozdílné pohledy rodičů, kdy maminka Helena si myslí, 

že paní učitelka dokáže leccos odpustit ve prospěch její dcery. Na druhé straně otec Tomáš 

vidí problém se znevýhodňováním žáků a maminka Zuzana chybu pedagožky ve špatném 

vysvětlení zadaného úkolu, který následně byl přísně ohodnocen. I tento pohled rodičů může 

mít právě negativní vliv na hodnocení jejich vztahů s pedagogem svého dítěte. V případech 

ve studii Kláry Šeďové se však objevuje i opačný problém, a to záměrné zvýhodňování žáků 

učitelem. Z výpovědi otce Tomáše je také zcela jasná obava stěžovat si. Takový případ se 

objevuje i u Šeďové, kde jedna z matek řeší stížnosti svého syna na paní učitelku. Nechce 

však hned napomínat učitelku svého syna, protože má obavu, že by znevážila její autoritu, 

a to se následně promítlo do vztahu, který mezi sebou mají. Stejně jako v mých případech, 

tak i rodiče ve studii Tiché partnerství mají snahu držet krok s učitelem. (Šeďová 2009:44) 

Pedagogové v případě, kdy jim rodiče vytýkají jejich systém výuky a hodnocení mohou mít 

totiž pocit, že se mění i samotná podoba vztahu mezi nimi a rodiči k horšímu. 

(Štech, Viktorová, 2001: 73-77)

Rodiče, se kterými jsem prováděl rozhovor byli informováni o existenci školské rady. I 

přesto, že tato instituce jim poskytuje možnost diskuze a řešení problémů a je jakýmsi 

prostředníkem mezi rodinou a školou, kromě matky Ivany rodiče nejevili příliš velký zájem 

řešit svoje návrhy přes tuto instanci. V případě paní Ivany se nejednalo o stížnosti, ale o 

návrhy na zlepšení, které se nakonec podařilo prosadit. Setkal jsem se i s případem, kdy 

rodiči nebyl zcela jasný rozdíl mezi sdružením přátel školy a školskou radou.

Nemůžu opominout ani vliv komunikace, která mezi učiteli a rodiči probíhá.

U Šeďové je jádrem vztahu pojem spolupráce, v případech, se kterými jsem se setkal já, je

to naopak komunikace, kterou obě strany považují za důležitou a zároveň je to jedno

z kritérií, podle kterého hodnotí samotný vztah. Rodiče, se kterými jsem prováděl rozhovory

si přejí být informováni a naproti stojící učitelé naopak požadují jejich ochotu komunikovat, 
31



nebo řešit případné problémy. Pro pedagogy, se kterými jsem diskutoval, je dalším kritériem 

hodnocení vztahu především zájem o dítě. Stejně jako Šeďová jsem se setkal s případy, 

kdy pedagog poskytl své soukromé telefonní číslo rodičům a zároveň jim tak umožnil 

kontaktovat jej v případě nutnosti. V mém případě však jak rodiče, tak pedagogové 

přikládají také velký význam komunikaci, která probíhá mezi samotnými rodiči např. 

pomocí whatsappových skupin, které si mezi sebou vytvářejí, rodiče v tomto případě tak 

tvoří kolektiv, podobně, jako jejich děti ve škole. Způsoby, jakými rodiče a učitelé mezi 

sebou komunikují se shodují se studií Kláry Šeďové, kde komunikace probíhá především 

přes email, žákovskou knížku, telefon, třídní schůzky nebo individuálně domluvené setkání 

s pedagogem. Jedná se tedy o formy komunikace přímé a nepřímé. (Klára Šeďová 2009: 38) 

Nově se však rodiče i učitelé zmiňují o bakawebu, neboli elektronické žákovské knížce. 

To je pravděpodobně způsobeno technologickým pokrokem, je možné, že v době, kdy studii 

Šeďová prováděla ještě nebyla elektronická žákovská tak rozšířená, jako je tomu dnes.

O Ideálu pedagoga se rodiče podobně jako u Šeďové zmiňují o nutnosti autority a dobré 

informovanosti, komunikace. V případě, kdy si rodiče představovali ideálního učitele, byla 

opět jedním z předpokladů bezproblémová komunikace. Pedagogové, kteří si naopak 

představovali ideálního rodiče považovali za nejdůležitější zájem o dítě a bezproblémovou 

komunikaci. Učitelé očekávají i účast na třídních schůzkách a spolupráci při řešení 

případných problémů. Myslím si, že reprezentativní odpověď za všechny učitele mi poskytla 

učitelka Veronika „Rodič by se měl zajímat o dění ve škole a ve třídě, o výsledky svého dítěte, 

u žáků ve třetí třídě určitě ještě o to, jak se dítě připravuje. Má-li otázky, může se zeptat, 

domluvit si schůzku, napsat či zatelefonovat. Informace od dítěte by si měl ověřovat, dítě 

může situaci vnímat a interpretovat jinak či zkresleně, než jak ve skutečnosti je. Měl by dát 

na rady učitele, případné nesrovnalosti s ním probrat a vysvětlit si je. Nemá chápat učitele 

jako nepřítele a bojovat s ním. Myslím, že by neměl mluvit o hodnocení dětí v tom smyslu, 

kolik je za jakou odpověď bodů a za kolik bodů je jaká známka.“  (Veronika)
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r~J rZávěr
Ve svojí práci jsem se po vzoru studie Kláry Šeďové Tiché partnerství snažil zmapovat 

podobu vztahů mezi rodiči a pedagogy na základních školách ve druhých a třetích ročnících. 

Dobré vztahy mezi rodinou a školou jsou jedny z předpokladů ke správné socializaci, 

která obsahuje i předání kultury a hodnot společnosti. Data, která jsem získal jsem následně 

porovnával s výsledky studie Tiché partnerství. Hledal jsem rozdíly i souvislosti, které byly 

v přímém kontrastu s mými cíli.

Rodiče v mém výběru nepovažovali vždy vztah s pedagogem svého dítěte za dobrý, 

bezproblémový. Oproti tomu mnou dotazovaní učitelé shledávali vztah s rodičem jako 

dobrý. V mém případě usuzuji, že komunikace je právě ústřední pojem, který pomáhá 

objasnit, jakých forem nabývají vztahy mezi rodiči a pedagogy. Komunikaci označily obě 

strany jako jeden z hlavních pilířů fungujícího vztahu. Proti mému zjištění stojí pojem 

spolupráce, který je hojně užíván rodiči i pedagogy ve studii Tiché partnerství. Komunikace 

stejně jako ve studii, na kterou moje práce navazuje, nabývá forem přímé a nepřímé. 

Neopomínám zde ani typologii rodičů, kterou ve své práci využívá i Klára Šeďová, a snažil 

jsem se mnou tázané rodiče rozřazovat podle daných faktorů. Rodičů jsem se dotazoval 

po vzoru Šeďové na ideálního pedagoga, z opačné strany jsem se tázal učitelů, jak by měl 

vypadat ideální rodič. Obraz ideálního pedagoga i rodiče byl v mém případě srovnatelný se 

zjištěním Kláry Šeďové.

Dalším cílem bylo zjistit, jakým způsobem mohou rodiče ovlivňovat samotné dění na škole 

a zda rodiče prosazují díky těmto možnostem svoje návrhy. Odpovědi nebyly zcela 

jednoznačné, ale soudím, že v mém případě rodiče nemají příliš velký zájem měnit již 

předem vytyčenou linii, i přesto že instituce jako školní rada a klub rodičů a přátel školy to 

do jisté míry umožňuje. Prostředníkem pro navrhování změn rodiči je především samotný 

pedagog, na kterého se rodiče z mého výběru většinou obraceli, tak školská rada, do které se 

mohou rodiče zapojit. Posledním z cílů bylo zjistit, zda se rodiče účastní aktivit pro rodiče 

s dětmi pořádaných školou. Rodiče, kteří participovali na těchto událostech vnímali zároveň 

pozitivně i svůj vztah vůči třídnímu učiteli svého dítěte, z čehož se mohu pouze domnívat, 

že s lepší podobou vztahu narůstá i zájem o dobrovolné aktivity. Současně jsem dospěl
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ke zjištění, že rodiče se nemusí účastnit pouze přímo, ale mohou akci podpořit různými 

příspěvky. O přímé participaci na těchto událostech rozhoduje zejména čas, který rodičům 

může chybět. Pro nepřímou účast je důležitý především zájem každého rodiče a atraktivita 

dané události, což je individuální. Každá ze spádových základních škol, na kterých jsem 

prováděl šetření disponovala určitým množstvím aktivit, což je dáno kulturou dané školy, 

respektive managementem a pracovníky školy. Z této analýzy nemohu vyvozovat žádné 

obecné závěry, které by se mohly vztahovat na všechny rodiče dětí ze spádových základních 

škol. Tato práce má za účel pomoci pedagogické praxi vysvětlit podobu vztahů mezi rodiči 

a spádovou základní školou. Pedagogové si mohou lépe představit, jakým způsobem reagují 

rodiče na daný styl jednání a jaké mají od učitele svého dítěte očekávání. To může přispět 

k zefektivnění pedagogické činnosti na základních školách.
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Projekt bakalářské práce

A. Vymezení výzkumného problému

Škola a rodina jsou dvě instituce, které mají vliv na socializaci každého jedince v naší 
společnosti. Zaměřuji se na základní školy, a to zejména z důvodu, že studenti středních 
a dále navazujících škol již jsou v některých případech plnoletí a nemá proto význam
studovat vztah mezi rodinou a školou, jelikož komunikace s rodiči nemusí na této úrovni
probíhat. Navázat bych chtěl na práci Kláry Šedové -  Tiché partnerství: vztahy mezi 
rodiči a učitelkami na prvním stupni základní školy. Tato studie se zaměřuje na 
spolupráci učitelů s rodinami střední třídy. Zaměřil bych se na spádové základní školy 
v Praze a výsledky následně porovnával se studií Šedové a dalšími teoretickými 
východisky.

B. Cíle práce

Cílem je zjistit, jakým způsobem probíhá komunikace mezi rodiči a školou. Dozvědět se 
více o vlivu, který mají rodiče na chod základní školy jako instituce, na výuku, která 
v této škole probíhá. Jakým způsobem můžou přispět rodiče ke změně ve škole? Dílo, 
ze kterého bych čerpal znalosti o školní kultuře nese název Kultura školy. Jakým 
způsobem a proč rodiče se školou komunikují? (Perfect Crowd Research, Tiché 
partnerství) Jaké jsou aktivity, do kterých se mohou zapojit rodiče? Proč je důležitá 
právě vazba mezi školou a rodinou? Jaký je vztah mezi rodiči a školou rodin střední
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vrstvy? Dalším cílem by bylo zjistit, jak souvisí vztahy se školou s finančním statusem
rodiny (A. Laureuová). V práci hraje důležitou roli trojúhelník: socioekonomický status
rodiny -  vztahy se školou -  výsledky dítěte (A. Laureuová), o který bych se chtěl opírat. 
Dále, zda výběr souvisí např. se službami, aktivitami, které škola může žákům 
poskytnout. Jaké vlastnosti musí škola mít, aby zaujala rodinu zvyšší společenské třídy. 
Jak je ovlivněn vztah rodiny se školou díky ekonomické situaci rodiny? (Social Class 
Differences in Family-School Relationships: The Importance of Cultural Capital)

C. Výzkumné otázky

• Jakým způsobem a proč rodiče se školou komunikují?

• Jaký je vztah mezi rodinou a školou?

• Jaký je ideální rodič/pedagog?

• Jak může rodič přispět ke změnám ve škole?

• Jaké aktivity nabízí škola pro rodiče s dětmi?

• Účastní se rodiče těchto aktivit?

• Jak je ovlivněn vztah se školou díky socioekonomickému statutu rodiny?

D. Základní teoretická východiska

Vztah mezi rodiči a školou by měl být přímou úměrou toho, jak se samotný žák staví ke 
studiu, jaký má prospěch a zájem. Sociální statut rodiny souvisí nejen s financemi, ale i 
se samotným vzděláním. Společnost vyšších vrstev si na vzdělání zakládá, tím lze 
předpokládat, že se rodiny z vyšších vrstev budou více zajímat o situaci svých dětí ve 
škole a bude zde probíhat interakce mezi těmito subjekty, ať už pozitivní, či negativní. 
Zmiňoval jsem zde trojúhelník (socioekonomický status rodiny -  vztahy se školou -  
výsledky dítěte), ze kterého bych ve své práci vycházel. (A. Laureuová)

E. Předběžný výzkumný plán

Tato práce bude rozdělena do dvou částí. První část bude teoretická složka, druhá část 
práce bude zaměřená prakticky. V teoretické části bych vymezil pojem vztah mezi 
rodiči a základní školou, jakých nabývá forem, čím je tento vztah charakteristický a  
jakým způsobem je důležitý pro instituci rodiny a  školy. Zde se budu odkazovat na 
literaturu - Rodičovské pohledy na školu a vztah dětí k ní. Z prací a výzkumů, které na
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toto téma byly vytvořeny -  (bakalářská práce Tiché partnerství: vztahy mezi rodiči a 
učitelkami na prvním stupni základní školy, výzkum Vztah rodičů a školy jejich dítěte, 
Social Class Differences in Family-School Relationships: The Importance of Cultural 
Capital) bych čerpal informace a následně je porovnat s vlastními daty, která sám 
získám. Provedl bych vlastní kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných 
rozhovorů s rodiči žáků a také s konkrétními pedagogy, kteří vyučují děti těchto 
rodičů. Je nutné provést rozhovory s oběma stranami, aby bylo možné odpovědět na 
otázku, jaká je právě podoba vztahu mezi nimi. Techniky výzkumu čerpám z literatury 
Základy kvalitativního výzkumu a Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 
Školy bych vybíral pomocí náhodného výběru, stejně tak, jako konkrétní pedagogy na 
těchto základních školách -  jednalo by se o druhý stupeň. Rodiče bych musel 
pravděpodobně oslovit z důvodu ochrany osobních údajů (GDPR) přímo, například na 
třídních schůzkách školy. Získané rozhovory od rodičů a pedagogů budu zpracovávat 
pomocí kódování.
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Seznam příloh
1: Informovaný souhlas (text)

2: Osnova rozhovoru s rodičem (tabulka)

3: Osnova rozhovoru s učitelem (tabulka) 

4: Přepisy rozhovorů (text)

Příloha č. 1: Informovaný souhlas

Souhlas se zpracováním osobních a důvěrných informací pro výzkum

Vztahy mezi rodiči žáků základní školy a pedagogickým sborem
dle zákona o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.)

Jméno: .....................................................................................

Dne .........................2019 jsem poskytl/a rozhovor pro účely výzkumného projektu: Vztahy mezi

rodiči žáků základní školy a pedagogickým sborem (bakalářská práce ISS FSV UK). 

Řešitelka/tazatelka: Marek Valečko

Pro účely analýzy v rámci uvedených výzkumných projektů a pro účely na něj navazující

výzkumné

činnosti bude tento rozhovor přepsán a následně zpracováván

jen v anonymizované podobě, bez souvislosti s mým jménem a kontaktem na mojí osobu.

V případě, že úryvky z tohoto rozhovoru budou součástí publikací nebo veřejných

prezentací výsledků výzkumu

smí být uvedeny jen v anonymizované podobě, bez mého jména a souvislosti s mojí osobou.
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Až skončí uvedené výzkumné projekty, pro které jsou data přímo určena, tento rozhovor*:

□ smí být archivován a tím zprostředkován pro účely jiných výzkumů a dalších badatelů (v

anonymizované podobě, bez spojení s mým jménem a s mojí osobou)

□ musí být tento rozhovor skartován.

Podpis:

* vyberte jednu z uvedených možností

Příloha č. 2: Osnova rozhovoru s učitelem

Úvod - Introduction
Jsem student sociologie a sociální politiky. Píšu bakalářskou práci na 
téma...

Jaké je téma? Téma jsou vztahy mezi rodiči žáků základních škol a 
pedagogickým sborem

Nejsou žádné správné nebo špatné odpovědi, výzkum nic nehodnotí, 
pouze zkoumá situaci

Jedná se spíše o povídání + doplňující otázky

Informovaná souhlas

Zahřívací fáze - Warm up
Představení respondenta - rodič/učitel, Jakou třídu na zš vyučuje

Vyprávění proč dítě přihlásil do dotyčné školy, jaké byli důvody

Klíčová část - Key
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Jak často a jakou formou informujete o výsledcích žáka a o aktivitách
školy?

Jak vnímáte svůj vztah vůči rodičům Vašich žáků?

Rozlišujete rodiče na určité typy s různými charakteristikami?

Jakou máte představu o ideálním rodiči Vašeho žáka?

Co by měl rodič splňovat?

Splňují rodiče Vaše očekávání?

Myslíte si, že škola/vy jako pedagog splňujete jejich?

Informujete vy/škola rodiče o existenci školní rady a jejích možnostech? 

Zapojují se rodiče dostatečně? Jeví zájem o tu to  možnost?

Do jakých aktivit se rodič můžete ve škole zapojit?

Případně jak se může o aktivitách dozvědět? Nabádáte rodiče k
zapojení? Jeví zájem?

Jak mohou rodiče zasahovat do chodu školy?

Jakým způsobem mohou navrhnout změny a do jaké míry?

Jaké rodiny ve Vámi vyučované třídě převládají?

Úplné/neúplné rodiny? Jak vnímáte rozdíly?

Do jaké společenské třídy byste zařadili rodiče, které považujete za
spolupracující?

Nízkopříjmová-středněpříjmové-vysokopříjmové

Stává se Vám, že rodiče s hodnocením (známkováním) žáka 
nesouhlasí?

Jakou charakteristiku mají tito  rodiče?

Závěr - Wrap up
Volná konverzace na téma, které vyplynulo z rozhovoru

Slušné poděkování za ochotu a čas pro rozhovor
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Příloha č. 3: Osnova rozhovoru s rodičem

Úvod - Introduction
Jsem student sociologie a sociální politiky. Píšu bakalářskou práci na 
téma...

Jaké je téma? Téma jsou vztahy mezi rodiči žáků základních škol a 
pedagogickým sborem

Nejsou žádné správné nebo špatné odpovědi, výzkum nic nehodnotí, 
pouze zkoumá situaci

Jedná se spíše o povídání + doplňující otázky

Informovaná souhlas

Zahřívací fáze - Warm up
Představení respondenta - rodič/učitel, Jakou třídu na zš vyučuje

Vyprávění proč dítě přihlásil do dotyčné školy, jaké byli důvody

Klíčová část - Key
Jak často a jakou formou jste informováni o výsledcích žáka a o 
aktivitách školy?

Jak vnímáte svůj vztah vůči škole a třídními učiteli vašeho dítěte?

Jakou máte představu o ideálním učiteli Vašeho dítěte? Co by měl rodič 
splňovat?

Splňuje škola a učitel Vaše očekávání? ?
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Jste informovaná o existenci školní rady a jejích možnostech? Jevíte
zájem o školní radu?

Navrhoval/a jste nějaké změny ve škole?

Do jakých aktivit se můžete rodič můžete ve škole zapojit? Jak se o nich 
dozvíte? Účastníte se?

Máte pocit, že hodnocení vašeho dítěte školou je v souladu vašeho
hodnocení jeho

znalostí a dovedností?

Do jaké společenské třídy byste se zařadili? Nízkopříjmová-
středněpříjmové-vysokopříjmové

Závěr - Wrap up
Volná konverzace na téma, které vyplynulo z rozhovoru 

Slušné poděkování za ochotu a čas pro rozhovor

Příloha č. 4: Přepisy rozhovorů

Já:

Dobrý den

Matka č.1:

Dobrý den

Já:

Jmenuju se Marek Valečko, studuju na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovi obor 

Sociologie a sociální politika. Píši bakalářkou práci na téma vztahy mezi rodiči žáků a
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pedagogickým sborem základní školy. V rozhovoru nejsou žádné špatné ani správné 

odpovědi. Pouze zkoumám, jak se věci mají. Jak vztahy vnímají rodiče a jak učitelé. 

Předávám zde informovaný souhlas

Poprosím vás, abyste se krátce představila. Do jaké třídy chodí vaše dítě, základní 

informace.

Matka č.1:

Jmenuji se Hana K, jsem zákonný zástupce dcery Lucie K, která chodí do 2.A k paní 

učitelce Hance D. Ve třídě je cca 24 dětí, dcera je spokojená, do školy a na paní učitelku 

se obvykle těší.

Já:

Chtěl bych se Vás zeptat, jaký byl důvod, že jste přihlásili svou dceru právě na tuto 

základní školu.

Matka č. 1

Z a p r v é . je  to naše spádová škola.... Za druhé, má tady hromadu kamarádů, s některýma 

se zná vlastně už ze školky, takže sem šli v takové větší skupině.

Já:

Dobře, ja k  často a jakou formou Vás škola informuje o výsledcích dítěte a o aktivitách 

školy?

Matka č.1

Tak o aktivitách školy jsm e informováni přes stránky školy a přes stránky třídy. Tam jsou  

zapsány všechny aktivity, které dětičky čekaj. jedná se o různý divadýlka, přespávání 

včetně speciálních domácích úkolů typu přineste krabičku nakrájené zeleniny, budeme řešit 

co je  zelenina a ovoce a budeme ochutnávat. Když jsou nějaké intimnější údaje, nebo 

složitější nebo důležitější věci, tak se to řeší přes elektronickou žákovskou knížku, kde nám 

vlastně pinkne odkaz v elektronické žákovské knížce plus odkaz do mailu, protože to mám 

tak nastavený, takže mě to upozorní i přes můj soukromý email, že mám poštu v žákovské 

knížce a pokud je  samozřejmě zapotřebí, tak se případně sejdem i osobně což teda 

v případě mé dcery není zapotřebí.

Já:
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Přijde Vám forma komunikace dostatečná?

Matka č.1

Ano, asi nemám žádné výhrady

Já:

Jak vnímáte svůj vztah vůči škole a vůči třídní učitelce vaší dcery?

Matka č.1

Tak velice dobře, jelikož jsme měli možnost si paní učitelku vybrat, u zápisu jsme dávali

požadavek, nebo takové přání... tak mým přáním bylo, aby naše Lucka chodila k  právě 

paní učitelce a přání ničemu nebránilo, takže bylo jemu vyhověno, takže chodí do té třídy. 

Prostě.vybírali jsme si konkrétní učitelku a dostala se ke konkrétní učitelce.

Já:

A to je běžné, takhle si vybírat učitele?

Matka č.1

Ještě jsem o tom nikde jinde neslyšela, ale tady na škole to možné je. Vím, že je zde i 

možnost přiřadit svoje dítě do třídy, kde má kamarády, například ze školky a tak. Oběma 

věcem asi vyhovět nelze, ale při zápisu se mě ptali, zda mám představu o konkrétní 

učitelce, případně o kamarádech.

Já:

Proč jste si vybírala právě tuto učitelku? Jak jste se o ní dozvěděla?

Matka č.1

Já jsem to slyšela od své známé, kterou právě paní učitelka Hanka učila dceru a podle 

jejích slov nebyly žádné problémy, nebo aspoň co jsi tak vybavuji. Tak jsem takhle vybrala, 

na základě doporučení.

Já:

Jakou máte představu o ideálním učiteli vašeho dítěte?

Matka č.1
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Já si myslím, že právě mojí ideální představu splňuje právě paní učitelka (smích), Proto ta 

volba byla celkem jednoznačná.

Já:

Proč vaši představu o ideálu splňuje?

Matka č.1

Eeehm, připadá mi, že je trochu podobná mě, že je důsledná, používá moderní technologie 

v rozumné míře, nenechá se ovlivnit tím, že dítě uroní slzu a že by mu všechno odpustila.

Pokud se dítě rozumně omluví, tak není důvod, aby když má něco mít splněné, aby si

udělala pouze poznámku u sebe a hnedka to ne tresta la .a  jezd í s dětmi na školy v přírodě 

což vnímám jako velké plus.

Já:

Splňuje škola vaše očekávání?

Matka č.1

Zatím ano.

Já:

Je něco, co byste na škole změnila?

Matka č.1

No, kdyby byla třeba možnost, že by děti mohli pracovat spolu v menších skupinkách, tak 

by se asi dali dělat úplně jiný  věci a asi by se toho taky více naučily.. myslím js i. Bylo by to 

určitě lepší, než takhle, když jich  je  skoro třicet. Dále by bylo asi také dobré co nejvíce 

eliminovat děti, které narušují výuku, což ja k  i dcera tvrdí, je  příšerný. Když mi dcera 

přijde domu a říká mi, že nemohli něco udělat, co měli domluvené s paní učitelkou, protože 

tenhle dělal tamto, vykřikoval. Je vidět že i ty děti to vnímají.

Já:

Víte o nějaké možnosti, ja k  něco z toho změnit? Nebo ja k  tuto změnu navrhnout?

Matka č.1
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To by asi musela být změna povinného základního školství a školy by si museli děti vybírat.

Do školy chodí všichni a když tam chodí i ty, které to moc nezajímá... tak to tak vypadá.

Já:

Víte o existenci školské rady?

Matka č.1

Ano.

Já:

Víte, kdo z rodičů z třídy vaší dcery se tam účastní?

Matka č.1

No, to se popravdě přiznám, že vůbec nevím, možná nikdo.

Já:

Zajímala jste se někdy o činnost školní rady?

Matka č.1

Já teda na ty funkce úplně nejsem, takže ne. Vím, že nás paní učitelka informovala o tom, 

že existuje, ale já  jsem  neměla zájem se do toho zapojovat. A pokud, tak problém řeším na 

nižších instancích, třeba konkrétně s paní učitelkou. Zatím teda žádný závažný problém  

nebyl, že by bylo potřeba obracet se k  vyšším instancím.

Já:

Do jakých aktivit se jako rodič můžete ve škole zapojit?

Matka č.1

Jako rodič se můžu zapojit do. no, ja k  to říct, do kulturních odpolední, které paní učitelka 

pořádá. Já nevím, v loňských letech pořádala třeba pro děti a jejich rodiče Halloween. 

Rodič si vyzvedl dítě v družině, přišel za paní učitelkou, prošel si úkoly, seznámil se s paní 

učitelkou a tak. Teďkon jako rodič jsem  mohla přispět tak, že nedávno měli přespávání ve 

škole, tak tím, že jsem  dodala dítě a patřičnou surovinu, kterou mělo dítě donést plus třeba 

nějaký koláč. Jinak se tu pořádají velikonoční a vánoční dílničky, které tady probíhají. je
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to teda záležitost spíše školy, družiny, ale paní učitelka se tam také objeví....A jinak je  tu 

školní jarmark, na který rodiče můžou napéct a  pak to předat přes paní učitelku.

Já:

Informuje škola dostatečně o aktivitách?

Matka č.1

Ano a  včas, leda že by šlo o nějakou rychlou akci. Teda pokud to není nějaká rychlá akce, 

kdy třeba někdo odpadne, že by se jeho místo mohlo převzít. To se ale dozvím přes 

elektronickou žákovskou nebo přes stránky třídy. Podle mě, pokud se sleduje ta 

elektronická podoba, tak se vše dozví každý včas.

Já:

Máte pocit, že hodnocení vašeho dítěte školou je  v souladu vašeho hodnocení jeho znalostí 

a  dovedností?

Matka č.1

No, paní učitelka občas přimhouří oči, obě totiž víme, že ne že by to neuměla, ale jen  to 

spíš odflákla a  ona ví, že je  to teprve druhačka. Umožní j í  ten úspěch na té nejvyšší možné 

příčce.

Já:

Teďka přejdu okruhu, který se týká rodiny.

Žijete v úplné rodině?

Matka č.1

Ano.

Já:

Do jaké socioekonomické společenské třídy byste se zařadili?

Matka č.1

Asi středně příjmová.

Já:
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Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Matka č.1

Vysokoškolské.

Já:

Tak já vám děkuji za rozhovor. Mohu Vám pak zaslat svojí bakalářskou práci k přečtení.

Matka č.1

Nemáte za co. Dobře.

Rozhovor s učitelkou č.1

Já:

Jmenuju se Marek Valečko, studuju na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovi obor 

Sociologie a sociální politika. Píši bakalářkou práci na téma vztahy mezi rodiči žáků a 

pedagogickým sborem základní školy. V rozhovoru nejsou žádné špatné ani správné

odpovědi. Pouze zkoumám, jak se věci mají. Jak vztahy vnímají rodiče a jak učitelé.

Navazuji na předchozí studie.

Předávám zde informovaný souhlas

Poprosím vás, abyste se krátce představila. Jakou třídu vyučujete, základní informace.

Učitelka č.1:

Jmenuji se Hana D. Učím zde na škole 6 let a momentálně učím druhou třídu, ve které je 

26 dětí. S rodičema mám celkem dobrý vztah, jenom když jsem nastoupila, tak jsem zde 

měla jednoho problémového rodiče a problémové dítě.

Já:

Jak se to projevovalo?

Učitelka č.1:
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No strašně, dítě bylo nevychované, bouchalo do lavice, házelo židlema, věcma, děti se ho

báli. No a rodiče pořád tvrdili, že je chyba z mojí strany. Když třeba ostatní paní učitelky, 

co byli venku chtěly sním něco řešit, tak on řekl, že vytáhne na ně pásek a tak.

Já:

Jak se to nakonec vyřešilo?

Učitelka č.1

No, u mě byl v druhé třídy, pak přešel jako třeťák do jiné třídy... tam ho vlastně zase 

musela paní učitelka řešit jeho problémové chování, rodiče nespolupracovali ani u této 

paní učitelky. Nakonec přešel na jinou školu.

Já:

Přestoupil na základě vyzvání školy? Že škola vyzvala rodiče?

Učitelka č. 1

Ne, to bylo na základě jejich vlastního rozvážení, že ho přeložili na jinou školu.

Já:

Aha

Učitelka č.1

A to zřejmě, že si mysleli, že tady pořád jako není dostatečně motivované. Ale myslím si, 

že to na jiné škole bude úplně to samé, protože měli problémy ti rodiče mezi sebou. 

Vždycky házeli špínu jeden na druhého.

Já:

Byli rozvedení?

Učitelka č.1:

No, oni se zrovna rozváděli.

Já:
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Jak často a jakou formou informujete rodiče o prospěchu, nebo chování?

Učitelka č. 1

Ze začátku třeba e-mailem, nebo si ho vyloženě pozvu do školy. Jinak používáme 

elektronickou žákovskou, kam se píší známky a tak.

Já:

Jak tedy vnímáte svůj vztah vůči rodičům žáků?

Učitelka č.1:

Teďka mám dobrý vztah, musím zaklepat. Momentálně bych žádného z rodičů neoznačila 

za problémového.

Já:

Rozlišujete ty rodiče na určité typy s různými charakteristikami?

Učitelka č.1:

Asi ne, beru je všechny stejně.

Já:

Jakou máte představu o ideálním rodiči vašeho žáka?

Učitelka č.1

O ideálním... no tak asi že by, se zajímal o to dítě, ikdyž třeba přijde na třídní schůzku a 

myslí si že je  vše ok, že má samé jedničky, tak že to kolikrát tak není, nepočká ta d y . třeba 

mají víc dětí, nebo spěchá, to já  nevím. ale ani potom se nedoptá. Tak asi toto, no a aby 

semnou komunikoval i tak nějak průběžně, třeba tím e-mailem.

Já:

Splňují tito rodiče vaše očekávání?

Učitelka č.1

Víceméně ano.
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Já:

Myslíte si, že splňujete jejich očekávání?

Učitelka č.1:

No já doufám že ano.

Já:

Jsou rodiče spokojeni se školou? Mají nějaké výhrady?

Učitelka č.1:

Většinou je to jídelna, to dítě nejí a oni zbytečně vyhazují peníze za oběd. Takže tohle, jinak 

si myslím, že jsou asi spokojeni. Nemyslím si, že by byli s něčím hodně nespokojeni.

Já:

Informujete rodiče, ať už vy sama, nebo škola o školní radě?

Učitelka č.1:

Já teda nevím, jestli tam někdo z téhle třídy je, možná tam ani nejsou, jestli se o to

zajímají... no já  ani nevím, jestli jsou někde veřejně nějaké ty výsledky a tak.

Já:

Mají o tom ty informace?

Učitelka č.1:

Ano to tady řešíme na začátku roku, akorát nevím, jestli jsou někde ty výsledky toho, co se 

tam probíralo. Určitě o tom ví, informace mají, ale myslím si, že se o to moc nezajímají, 

hlavně že tam nemusí jít. Jsou rodiče, kteří jsou přehnaně angažovaní a ti do toho jdou. A 

někteří jsou rádi, že musí j í t  jen  na třídní schůzku a maj k l id .  mají taky svých starostí 

dost. Moc velký zájem o to není.

Já:

Do jakých aktivit se rodiče mohou na škole zapojit?

Učitelka č.1:

Kromě tý školní rady, n o .  školní jarmark, můžou nějak přispět. Potom když je  ten vánoční 

jarmark, tak můžou něco vyrobit a přispět, když je  ta d y .. No. no když já  něco dělám, tak
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se chtějí zapojit, když dělám nějakou besídku třeba. Takovéhle věci no, nic jiného mě 

nenapadá.

Já:

Jak se o těch aktivitách rodiče dozví?

Učitelka č.1:

To píšu na internet, máme stránky třídy. Nebo se to dozví na třídních schůzkách.

Já:

Mají možnost rodiče něco změnit, nebo navrhnou změnu v chodu školy?

Učitelka č.1:

No určitě na té školské radě... a já  jednou jsem  dostala mail, ten jsem  přeposílala panu 

ředitelovi a ten to následně řešil. To se týkalo právě jíd la  ve školní jídelně. Nebo to mohou 

rodiče řešit například s panem ředitelem osobně, když mají problém.

Já:

Jaké rodiny ve vámi vyučované třídě převládají? Jde mi spíše o to, zda jsou  bohatí, střední 

třída a podobně, obecné charakteristiky, úplné rodiny.

Učitelka č.1:

No vím, že je  tu dost rozvedených rodičů. Jinak tady nejsou asi nějaký rozdíly sociální. Je 

to střední vrstva asi bych řekla.

Já:

Jsou to rodiny tady z okolí?

Učitelka č.1

Jsou to rodiny, které žijí v okolí, spádové.

Já:

Stává se vám, že rodiče nesouhlasí s hodnocením žáka?

Učitelka č.1:
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Ne to se mi nestalo, vlastně jednou dávno po mě chtěli, abych mu dala horší známku, než 

jsem mu dala. Ale že by chtěli lepší, to se nestalo. Ale jinak ne.

Já:

Děkuji vám za rozhovor.

Učitelka č.1:

Nemáte za co.
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Rozhovor s rodičem č.2

Já:

Jmenuju se Marek Valečko, studuju na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovi obor

Sociologie a sociální politika. Píši bakalářkou práci na téma vztahy mezi rodiči žáků a

pedagogickým sborem základní školy. V rozhovoru nejsou žádné špatné ani správné

odpovědi. Pouze zkoumám, jak se věci mají. Jak vztahy vnímají rodiče a jak učitelé.

Předávám zde informovaný souhlas

Poprosím vás, abyste se krátce představila. Do jaké třídy chodí vaše dítě, a poprosil bych 

vás o nějaké základní informace.

Otec č.2

Můžete mi klidně tykat. Jinak, jmenuji se Tomáš G. Je mi kolik, 36 let, mám 3 děti,

povoláním jsem učitel na umělecké hudební škole, kde učím děti na akordeon. Dva moji

starší synové chodí na základní školu, Pavel do 3. třídy, Honza do 5 třídy. Výběr školy byl 

jednoduchý, neřešil jsem žádnou speciální školu, prostě jsme vybrali tuhle, protože je 

nejblíž, aby tam mohli chodit sami co nejdřív a abychom to prostě měli jednoduchý,

organizačně.

Já:

Pro mě bude důležité povídat si o vašem synovi, který chodí do 3. třídy, jelikož to splňuje 

moje kritéria pro výzkum.

Otec č.2:

Dobře, není problém, budu mluvit tedy o situaci, která se týká jeho.

Já:

Dobře, děkuji.

Ještě bych se Vás rád zeptal, jaké máte vy osobní zkušenosti se základní školou, když to

porovnáte, jaké to bylo dřív a jaké to je dnes?

Otec č.2:
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To mám trošku těžší, protože jsem chodil na základní školu pouze do 5. třídy, pak jsem šel 

na víceletý gympl. Co si tak matně pamatuju, tak za prvý první druhá třída byla ještě před 

revolucí, pak ve třetí byla sametová revoluce, tu první vůbec nevím to bylo ještě za

komunismu, pak se to nějak reformovalo, začala se učit angličtina místo ruštiny, nevím 

přijde mi to hodně stejný, třeba na jiných školách je to jiný, ale tady na škole, kam chodí 

kluci, mají jednoho učitele od první do 5 třídy. Což jsme měli my taky.

Já:

Takže tedy syn, který chodí do 3 třídy má stále stejného učitele/učitelku? Kolik je jich ve 

třídě, žáků?

Otec č. 2:

Ano, přesně tak. Myslím, že kolem 26.

Já:

Jak často a jakou formou vás informuje škola o výsledcích vašeho dítěte?

Otec č. 2:

Mají elektronický žákovský, maj maj bakaláře, takže tam ty informace jsou poměrně 

přehledný, záleží na učiteli, třeba u toho staršího syna tam paní učitelka píše ty známky 

hnedka a píše k nim co je z čeho. U toho mladšího to nedává tak často, ale bohužel o jeho 

chování nás informují velmi často, je to pěknej sígr. Ale ta informovanost je v pohodě, na 

stránkách školy jsou veškeré záležitosti, netrpíme malou informovaností komunikace

probíhá, pokud je potřeba.

Já:

Právě jsem se ještě chtěl zeptat, jak je to s informovaností ohledně školních aktivit, do 

kterých byste se mohli jako rodiče zapojit.

Otec č.2:

No, úplně... oni vyžadují samozřejmě spolupráci, co se týče různé přípravy do školy, ale 

akce pro ro d iče . když mají nějaké vystoupení, nebo akademii, nebo nějaká brigáda na 

hřišti, tak se to vždycky rozešle právě přes tu elektronickou žákovskou nějaká hromadná 

zpráva, takže touhle formou.
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Já:

A přijde ti, že je těch akcí hodně?

Otec č.2:

Ne, je jich docela málo, ale popravdě, ani nevím, jestli bych chtěl, aby jich bylo víc,

protože už tak jsme celkem vytížení, všema kroužkama a různýma věcma. Vím, že tam mají 

jarmark jednou ročně, nějaký vystoupení kde hrajou děti.

Já:

Jak vnímáš svůj vztah vůči škole a vůči třídnímu učiteli tvého dítěte? Bavíme se o tom,

který chodí do 3. třídy.

Otec č.2:

No, od začátku s paní učitelkou dost bojujeme, nevím teda, jak ona to vnímá. Prostě ten její 

systém a to nastavení práce doma, je to hodně náročný z její strany. A jak jsme se bavili 

ohledně té informovanosti, tak tam ten její systém byl dost nepřehledný a my jsme se museli 

s rodičema domlouvat, co mají děti vůbec za úkol. Máme whatsappovou skupinu, kde je 6 

rodičů, tam jsme si vždycky kdo co ví, protože děti nám řeknou polovinu. Zatím ty 3 roky s 

ní byly podle mě dost náročné, ona je taková jako hodně zvláštní.

Já:

Takže se znáš s ostatníma rodičema?

Otec č. 2:

No možná bych řekl, že nás ta paní učitelka celkem stmelila. Asi tak nějak.

Já:

Jakou máš ideální představu o ideální učitelce.

Otec č. 2:

Určitě co se týče předání informací, ať se ví, co je za povinnosti. A jinak třeba právě u

syna mi přijde, že tam ty slabší žáky možná trochu shazuje před ostatními, ale to je možná

jen můj pocit, ono je taky otázkou, co mladej říká a co je pravda. Je to možný, že tam pak

vznikají nějaký dlouhodobější problémy. Třeba syn právě není ve škole zrovna šikovnej, ale 

věnuje se naplno sportu. Není zvyklej být neúspěšnej v koletivu. Ve sportech víceméně
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vyniká, ale v tý škole, když mu ta učitelka dá najevo neúspěch, tak možná pak třeba zlobí a 

snaží se na sebe upozornit nějak jinak. Takže aby spíš ty děti ten učitel nějak podporoval.

Já:

No a když tam byl takový problém, nebo je tam pořád, řešili jste to nějak? Ať už 

s rodičema, nebo třeba přímo s učitelkou?

Otec č.2

Určitě, na každých třídních schůzkách probíhá, probíhá taková minivzpoura.... Nachvíli se 

to vždycky zlepší. Třeba jsme protestovali, aby děti nemuseli dělat denně 3 hodiny úkoly. 

Pak teda trochu ubrala, ale později zase začala pomalu utahovat ten šroubek. Párkrát jsem 

si u ní byl i sednout, ale vím, že někteří rodiče se sní vyloženě hádali. Jinak si pamatuju, že 

se řešila nějaká šikana, ale jelikož v tom nebyl syn nijak zapletený, tak jsem tomu 

nevěnoval nějak obzvlášť velkou pozornost.

Já:

A mělo to nějaký výsledek?

Otec č.2:

No řekl bych, že asi spíš ne. Tohle hrozně záleží na tom učiteli. Jako, máme úplně rozdílné 

zkušenosti s těma učitelkama. Ta u staršího je určitě víc v pohodě.

Já:

Je něco jiného, když pomineme třídní učitelku, co by jsi chtěl na škole změnit?

Otec č. 2:

Hmm, nevím. Tam jsou v té škole dva vzdělávací systémy, jeden montessori a je tam začít 

spolu. Což jsou dvě praxe, a to alternativní školství. úplně s tím nesouhlasím. A třeba 

právě u syna bych byl radši, aby tam škola měla takovýto klasický školství, kdy děti seděj, 

poslouchaj, on by potřeboval pevný řád. Je to těžký no, jako nemám asi nic, co bych 

vyloženě změnil, je to dost individuální.

Já:

A víš třeba, kdo je zástupcem rodičů ve školský radě? Nebo se sám účastníš?
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Otec č.2:

Neúčastním se, ale ty rodičovský aktivity jsou tam dost viditelný. Na každých třídních

schůzkách jsou tam dole u šaten vidět maminky, které jsou v nějakým tom spolku, pořádají 

různé akce, dávají různé letáky, vždycky něco připravěj. Takže přes ně se dá asi určitě něco 

to no, řešit.

Já:

A ty učitelé vás třeba sami nabádají, ať se zapojíte?

Otec. č.2

Jojo, na každých třídních schůzkách se o tom mluví, právě tam učitelé rozdávají ty letáky

od maminek a tak, takže bych řekl, že tohle tam celkem funguje.

Já:

A ovlivňoval jsi něco přes tu radu školy?

Otec č.2:

No vím, že jsme o tom jako rodiče přemýšleli, ale nakonec jsme měli trochu strach, že by se 

to svezlo nějak po těch dětech. Takže jsme raději vše řešili s tou učitelkou, než abychom to 

řešili nějak dál. Vím, že někdo chtěl jít i za ředitelem, ale nakonec to tak daleko nikdy

nedošlo. Vlastně jsme to nechali bejt. Nikdy jsem ten nástroj, tu radu rodičů nevyužil.

Já:

Stalo se, že by ta učitelka požádala o pomoc rodiče?

Otec č.2:

Jo, určitě, třeba, vím, že tam rodiče chodili představovat svoje zaměstnání. Takže ty rodiče 

tam choděj. Já jsem tam třeba hrál na vánočním představení na harmoniku a jinak ta 

učitelka vyžadovala pomoc s nějakýma pomůckama, ona také měla svoje různé alternativní 

metody výuky, že chodila na nějaký školení. Tak chtěla třeba nějaké pomůcky nebo

finanční přispětí. Pak nabízí různé návštěvy, abychom se podívali na tu alternativní výuku

a tak.

Já:

Teďka přejdu k bloku otázek, které se týkají tvojí rodiny.
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Žiješ v úplné rodině?

Otec č.2:

Ano.

Já:

Do jaké společenské třídy byste se zařadili? (nízkopříjmová-středně příjmová-

vysokopříjmová)

Otec č.2:

středně příjmová

Já:

Máš pocit, že hodnocení vašeho dítěte školou je v souladu z vaším hodnocením znalostí a

dovedností vašeho dítěte?

Otec č.2:

Ano, asi jo. Řekl bych že jo, necítím zde nějaký rozpor. Možná, že mu občas ještě trošku

spíš přidá. To poznáme, až se změní po 5 letech učitelka. Právě to si myslím, že to může být 

prozření, to bych právě možná změnil, protože to může být dost zkreslující. Přeci jenom, 

každá učitelka má svoje individuální hodnocení a požadavky. Dítě pak přijde na druhý 

stupeň a najednou šok.

Já:

Děkuji za rozhovor, to bude z mé strany vše.

Oteč č.2:

Není za co, ať se práce podaří.

Rozhovor s učitelkou č.2 

Já:

Jmenuju se Marek Valečko, studuju na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovi obor 

Sociologie a sociální politika. Píši bakalářkou práci na téma vztahy mezi rodiči žáků a 

pedagogickým sborem základní školy. V rozhovoru nejsou žádné špatné ani správné
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odpovědi. Pouze zkoumám, jak se věci mají. Jak vztahy vnímají rodiče a jak učitelé.

Navazuji na předchozí studie.

Předávám zde informovaný souhlas

Poprosím vás, abyste se krátce představila. Jakou třídu vyučujete, nějaké základní

informace.

Učitelka č.2:

Jsem Jana a učím 3 třídu třetím rokem, učíme tady děti již na prvním stupni trochu tomu

druhostupňovému režimu. Neučím děti každý předmět, takže nejsme pořád spolu. Některé

problémy proto musíme řešit na třídnických hodinách, kde ale máme i prostor hrát i různé 

hry.

Já:

Učila jste jenom na této škole? Můžete to třeba nějak porovnat s jinou základní školou na

které jste učila?

Učitelka č.2:

Dříve jsem učila na větší základní škole, 10 let. Rozdíl je tedy hlavně v tom, že na této škole 

je méně žáků. Výhodu vidím v intenzivnějším vztahu mezi kolegyněmi, kde na minulé škole 

nás bylo v kabinetu pět, zatímco tady jsme pouze tři. Ale co se týče počtu dětí ve třídě, je to 

úplně stejné, jako na předchozí škole. Já mám 29 dětí, ten první stupeň je poměrně hodně 

naplněný, na druhém stupni to tolik není. Máme tady možnost pouštět děti o velké

přestávce ven, což je zajímavé. Máme tady dvě velké přestávky, což je taky rozdíl oproti

předchozí škole. Děti tak mají prostor se o přestávkách vyřádit a jsou v hodině klidnější.

Já:

Jakou formou informujete rodiče žáků o aktivitách školy a o výsledcích žáka?

Učitelka č.2:

O aktivitách školy vlastně ví rodiče už začátkem roku víceméně, mají program, jaké akce

budou, jaké jsou naplánovány, třídní schůzky máme 5x do roka, dřív to bylo tak, že jsme

měli troje třídní schůzky a dvě třídnické hodiny. Teď jsou jenom třídní schůzky, ale vždycky 

se přehoupnu k individuálním pohovorům s rodiči. Rodiče jsou průběžně upozorňováni, že 

se žák zhoršil, jinak máme ten systém bakalář, takže rodiče se kdykoliv mohou přihlásit a
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vidět ty známky. Je možné k těm známkám připsat poznámku, já například pracuji tak, že

rodičům napíši i rovnou, pokud se žák zhoršil v chování, v prospěchu, v čemkoliv. Buď to

rodič nějak akceptuje, nebo neakceptuje, záleží na něm.

Já:

A stávají se případy, že to rodiče neakceptují?

Učitelka č.2:

Ano stávají, chtějí čím dál tím více důkazů. Nebo jim řeknu, že si dítě stále hraje

s mobilem, nebo jsem řešila kyberšikanu, tak chtěli vidět ty důkazy. Říkám, ať se dětem

podívají do mobilu. Ty děti ty zprávy pochopitelně smazaly, říkám nic, můžeme jít na

policii, tam ty důkazy taky dostanete. To už teda úplně nechtěli, ale to mě třeba letos,

poprvé jsem se setkala s tím, že cokoliv řeknu, tak chtějí důkazy, což mě překvapuje.

Já:

Takže co se týče prospěchu, chtějí vidět testy?

Učitelka č.2:

Ano to taky. Je zvláštní, že to je až tak netrápí ty špatný známky jako to, že třeba řeknu, že

já nevim, napadl kamaráda, to chtěj opravdu důkazy. Takový spíš ty výchovný problémy, to 

chtějí opravdu vidět důkazy, známky paradoxně moc neřeší. Protože já písemky domů 

nedávám, protože si schovávám ty důkazy a vlastně se mi vlastně téměř nestalo, možná 

v jednom případě, že chtěli vidět tu písemku.

Já:

Jak vnímáte svůj vztah k rodičům z této třídy?

Učitelka č.2:

Musím říct, že začínám mít takový odstup, opravdu, od těch rodičů. Nebo ne jakoby odstup, 

snažím se být milá, všechno, ale z osobní roviny prostě fakt, jenom striktně škola. Minulou 

třídu, kterou jsem měli, tak mě rodiče zvali třeba i na nějaký posezení, večírek, a to se

přiznám, že jsem neakceptovala. S tím nemám dobrou zkušenost, dvakrát se mi stalo, že

jsem si udělala ze dvou rodičů kamarádky a nebyla to dobrá zkušenost. Mysleli si, že jim

asi půjdu na ruku.
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Já:

A jaký mají vztah ti rodiče mezi sebou? Znají se?

Učitelka č.2:

Baví se mezi sebou, oni si třeba vytvoří whatsappovou skupinu a tam řeší věci mezi sebou. 

Nebo jsem třeba slyšela od kolegyně, že to tak taky je, nebo třeba včera to bylo zajímavé, 

měli jsme havárii vody a rodiče si mezi sebou ty děti rozprostřeli, že třeba jeden šel rychle 

vyzvednout tři děti, takže udržují mezi sebou vztahy, mají nějakou síť. Díky těm

technologiím mají určitě nějaké skupiny a sdílí tam mezi sebou věci. Je to tak.

Já:

Jak vnímáte ideálního rodiče?

Učitelka č.2:

Já nevím, jak by měl vypadat ideální rodič. Určitě by se měl zajímat o dítě, o dění ve škole, 

co nějakým způsobem asi i ten učitel cítí podporu toho rodiče, což musím ale říct, že taky 

cítím. Na jednu stranu je to přesně to, že jsem řešila tu kyberšikanu a nějaké další stížnosti, 

kde prostě rodiče chtěli změnu, nebo ty důkazy. Na druhou stranu mi chodily i emaily od 

maminek, zda s něčím nepotřebuji pomoci, co mají dělat. Což jsem taky paradoxně zažila 

poprvé, takovouhle podporu, že je dobře, že se to řeší, že to děti vnímají. Z druhé strany 

zase ty rodiče těch postižených, tak vlastně to brali tak, že to napráskaly holčičky. Jenomže 

ty děti, přesně, ono, ta kyberšikana praskla díky tomu, že na whatsappu měly skupinu, kdy 

tam bylo patnáct dětí a holčičky přišly zamnou, co se v té skupině odehrává a díky tomu to 

v uvozovkách prasklo. Takže i ty děti takhle komunikují mezi sebou. Ale reakce některých 

rodičů byla, že to napráskaly hodné holčičky, takže to i přišlo zarážející. Mě překvapilo, že 

ty rodiče se nezarazí nad tím, co to jejich dítě je schopné napsat někomu jinému. Tak to je 

takový rozpor, který řeším v této třídě letos. Těm dětem samotným nedochází, jak je tohle 

vlastně nebezpečný. Takže ideální rodič je asi ten, který je ve střehu a akceptuje a dokáže 

přijmout problém, a ne že ho vytěsňuje. Přijde mi, že těm rodičům občas záleží více na

výsledcích než na samotném chování.

Já:

Splňují rodiče vaše očekávání?
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Učitelka č.2:

Myslím si, že je to slušná třída, co se týče rodičů. Nemůžu říct, že bych neřešila nějaké

výpady, ale vlastně jsem si toho rodiče pozvala a zkusili jsme si to nějak vyříkat. Ono přes 

ty emaily ta komunikace vždy nefunguje, každý si přečetl, co chtěl, mezi řádky to vyznělo 

třeba nějak jinak. Takže za mě je určitě lepší jít do konzultace, než si psát donekonečna 

emaily

Já:

Myslíte si, že vy jako učitelka splňujete jejich očekávání?

Učitelka č.2:

Nevím, já si myslím, že jak jsem od nich trošku odtažitá a držím se svých zásad, že možná

ne všem rodičům to sedí. Někteří jsou možná rádi, že se ve věcech tak nepatlám. Věc se

uzavře a jde se dál. Takže si myslím, že jak někteří rodiče sedí mě, tak já taky sedím třeba 

jen některým, to určitě. Říkám, už jsme takhle párkrát na sebe narazili. Ale člověk se nesmí 

cítit uražený, je to prostě moje práce. Z mého pohledu se ty třecí plochy de-facto zmírňují.

Já:

Informujete rodiče o existenci školní rady?

Učitelka č.2:

Určitě, jsou teďka dokonce i volby, takže rodiče určitě ví, že to existuje, ale nejsem si jistá, 

že ty výsledky té rady jsou někde zveřejněny.

Já:

A zapojují se nějak ty rodiče?

Učitelka č.2:

Jenom pár lidí z celé školy, asi, myslím si, že ani moc lidí netuší, k čemu to vlastně je.

Nemyslím si, že by ani věděli kdo je členem.

Já:

A řeší přes školní radu rodiče problémy.
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Učitelka č.2:

Řekla bych že určitě ne, alespoň co se týká rodičů z mé třídy. Myslím, že ne, to spíš

opravdu s učitelem.

Já:

Do jakých aktivit se rodiče mohou na škole zapojit?

Učitelka č.2:

To je otázka, na týhle škole, do jakých aktivit? No určitě, to tady nikdy nebylo, SRPŠ, na

téhle škole vlastně není. Jednou tady bylo, asi půl roku, pak to nový ředitel zrušil. Tak teď

je taková tendence, jelikož máme nového pana ředitele, že by se to zase vybudovalo a

vlastně se tady trochu apeluje na rodiče, protože to musí vzejít z jejich řad. Jinak škola se

zapojuje do různých aktivit, co se týká takových těch dárcovství, například teď se mohli

posílat věci do dětských domovů, plenky, ubrousky, výživa. Pro seniory se vyrábí dárečky

na Vánoce, jinak nevím o nějaké větší akci. Co tady frčí, je sběr, ten je jednou asi za dva

měsíce. To pak člověk opravdu vidí, jak třeba jedno dítě nasbírá sto kilo papíru, což

nechápu, tam musí asi sbírat celá rodina, nebo někde v podniku, nevím. Takže ten sběr

tady asi nejvíc frčí.

Já:

A jak se rodiče o těch aktivitách dozví?

Učitelka č.2:

Dozví se z internetu a vlastně ve školní družině, tam se zapojují hodně, teď jsem si

uvědomila. Tam mají vlastně různé dílny, pro rodiče s dětmi. Třeba vykrajování dýní. Spíš 

jsou zapojováni na prvním stupni ty rodiče.

Já:

Mohou rodiče nějak zasahovat do chodu školy? Třeba navrhnout nějakou změnu, pokusit

se něco změnit?

Učitelka č.2:

No, většinou, jsou to takoví ti stěžovatelé, co vidím já. Není to pozitivní úplně. Vím, že

jeden rodič tady navrhl, že tady na pozemek udělá veselé budky, že tady žádné veselé

budky pro ptáky nejsou. Takže vyrobil já nevím deset budek a ty tady byly rozvěšený.
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Bohužel je teďka sundával školník, protože se možná budou kácet ty stromy. Tak tohle byla 

třeba aktivita samotného rodiče. Určitě tady jednou rodiče doplnili družinu novou 

technologií, ale to nebyl nikdo z mé třídy a není to aktuální. Ale byla to forma nějakého 

sponzorského daru pro školu. Co mohou dál doplnit, změnit. No většinou mám pocit, že je 

to z toho, že si stěžujou a na základě toho se třeba něco změní, ale že by přišli s nějakým 

návrhem, pojďme něco nějak, to si nevybavuju.

Já:

Jaké rodiny ve vaší třídě převládají? Úplné, neúplné rodiny, rodiny, jaké společenské

vrstvy....

Učitelka č.2:

No já bych řekla, že mám od každého něco. Mám tu i cizince. Konkrétně jednu

Vietnamskou holčičku, jejíž maminka byla ve vězení. Pak tu mám třeba chlapečka, kterému 

utekla maminka a stará se o něj otec s tetou. Pak tady mám třeba holčičku, její maminka 

pracuje na nějakých vysokých postech a často jezdí do zahraničí, tuším že i dřív bydleli 

v zahraničí. Je to takové rozprostřené. Ale řekla bych, že většina jsou úplné rodiny, asi 

středních vrstev, to se těžko posuzuje.

Já:

Vnímáte nějak rozdíly na těch dětech?

Učitelka č.2:

Řekla bych, že jsou srovnatelní, samozřejmě, lepší zázemí hraje určitě roli. Třeba ta 

vietnamská holčička už je na trojkách a čtyřkách, protože nemá zájem o tu školu.

Já:

A jak byste charakterizovala ty spolupracující rodiče?

Učitelka č.2:

Asi většinou úplné rodiny, středních vrstev, to se těžko určuje. Je ale na nich vidět, že mají 

zájem o to, aby ty děti do školy chodily rády, aby se prostě učily, to je ta střední vrstva.

Já:

Stává se vám, že rodiče nesouhlasí s hodnocením žáka?
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Učitelka č.2:

To si nevybavuji, že by se mi úplně stalo. Spíš v tom chování. Neakceptovali.

Já:

Máte nějakou zajímavost?

Učitelka č.2:

Ano, v poslední době se u nás, ale i jinde na školách řeší mobilní telefony, je to poměrně

složitý boj, nelze je jen tak zakázat.

Já:

To nelze zařadit do školního řádu?

Učitelka č.2:

Lze, ale rodiče jsou schopní přijít s advokátem a smést toto pravidlo ze stolu. Takže to

vlastně možné není. U nás na škole to v řádu není.

Já:

Z mé strany je to vše a děkuji vám za čas, který jste si na rozhovor vyhradila. Bakalářskou 

práci vám mohu poslat k přečtení.

Učitelka č.2:

Nemáte za co. Dobře, mějte se.

Rozhovor s rodičem č.3

Já:

Jmenuju se Marek Valečko, studuju na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovi obor

Sociologie a sociální politika. Píši bakalářkou práci na téma vztahy mezi rodiči žáků a

pedagogickým sborem základní školy. V rozhovoru nejsou žádné špatné ani správné

odpovědi. Pouze zkoumám, jak se věci mají. Jak vztahy vnímají rodiče a jak učitelé.

Předávám zde informovaný souhlas.

Poprosím vás, abyste se krátce představila. Do jaké třídy chodí vaše dítě, jaké byli důvody 

přihlášení na tuto školu, základní informace.
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Matka č.3:

Jmenuji se Zuzana Z. a mám dvě děti, jedno z nich chodí do základní školy na Praze 4. Je

to naše spádová škola a syn to má asi 3 minuty chůze do školy od našeho baráku. Chodí do 

3 třídy, je tam asi 28 dětí.

Já:

Učí je stejná učitelka třetím rokem?

Matka č.3:

Ano, přesně tak.

Já:

Jaké máte vy osobní zkušenosti se základní školou? Co se od vaší doby změnilo?

Matka č.3:

Já jsem měla teda pouze 8 ročníků a přijde mi, že jsme toho učení měli méně, než mají

třeba děti dnes. Přijde mi, že toho učiva je víc, než bylo a učí se více do hloubky. Nejenom 

matematika, ale třeba přírodopis, zeměpis. Těch požadavků je více, než bylo na nás.

Já:

Jakou formou jste informovaná o výsledcích vašeho syna a o aktivitách školy?

Matka č.3:

Vlastně máme elektronickou žákovskou knížku, bakaláře, takže známky učitelé zapisují

každý den, takže informovaná jsem pravidelně a ty akce, ty nám píše paní učitelka taky do 

žákovské knížky, tak buď si ji můžu najít v žákovské knížce, nebo na stránkách školy.

Já:

Cítíte se informovaná dostatečně?

Matka č.3:

Vyhovuje no, vyhovuje, přijde mi to dostačující, asi bych to neměnila. Spíše mi vadilo, že

známky jsem pouze viděla v bakalářích a neviděla jsem ty jejich písemky, protože paní

učitelka písemky neposílala, takže jsem neviděla, kde chybuje a co se sním vlastně mám

doučit, jinak mi to vyhovuje.
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Já:

A mluvila jste o tomto problému s paní učitelkou?

Matka č.3:

Mluvila a říkala, že není problém přijít do školy a že mi je ukáže. Jenomže na to není čas,

běhat každý den do školy kvůli testu. Bála se, že by dítě ten sešit ztratilo a že by byl z toho

problém.

Já:

Jak vnímáte svůj vztah vůči škole a vůči třídnímu učiteli vašeho syna?

Matka č.3:

No jsem taková, byla jsem dříve spíš nespokojená, protože mi paní učitelka přijde poměrně 

měkká, zadávala málo úkolů a přišlo mi, že některé známky byly nespravedlivé. Nepochopil 

zadání a při dotazu, že to nechápe, tak ho odbila. Musela jsem vyřídit individuální plán a

poté se to zlepšilo. Jinak jsem se školou spokojená.

Já:

Když jsme se dostali k tomu hodnocení, řešila jste tento spor?

Matka č.3:

Řešila jsem ho, určitě a třeba fakt tam byl příklad, že děti tam měly sloupečky, jeden druhý 

a museli správně napsat, co k čemu patří. Bylo to ve druhé třídě, takže například jídelna- 

jíst, a tak no a jelikož syn to jen spojil barevnýma čárama správně a dopsal na řádek co ho 

napadlo. Celkem za to bylo 10 bodů, každá odpověď byla za 2 body a trefil se jen jednou, 

takže měl dva body. Tak jsem se ptala, proč? Když to uměl správně spojit, to nemohl dostat 

alespoň bod a paní učitelka mi řekla, máme to prostě takhle nastavené, takhle to prostě

bude.

Já:

Jakou máte představu o ideálním učiteli vašeho dítěte?

Matka č.3:

No měl by být k dětem přátelský, ale zároveň přísný, aby měly děti nějakou autoritu. A měl 

by jim dávat ty úkoly. Třeba Ondra měl právě jeden úkol za jeden den a měl doplnit pět
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slovíček, takže jsme vybojovali s rodičema dva úkoly a jinak si myslím, že když je přátelská 

a svědomitá, tak je to ok.

Já:

A když vám přišlo, že je úkolů nedostatek?

Matka č.3:

Tak jsme byli většina rodičů na třídních schůzkách pro dva úkoly, ikdyž někteří rodiče

nebyli, tak jsme si prosadili dva úkoly za den. Aspoň z českého jazyka a z matematiky, že

něco udělají navíc. Paní učitelka to uznala a zadává teď i dva úkoly.

Já:

Splňuje škola vaše očekávání? Je něco, co byste změnila?

Matka č.3:

Spíš jsem slyšela, že je horší druhý stupeň. Na prvním stupni je to zatím dobré, až na ten

boj s paní učitelkou o ty úkoly, to si tak nejvíc vybavuju.

Já:

Zajímala jste se o činnost školní rady?

Matka č.3:

Paní učitelka nás o ní informovala na třídních schůzkách. Já jsem tam byla jednou jako

náhrada, to mě přemluvila kamarádka, abych se tam napsala s ní. Ale probírají vždy

záležitosti až po třídních schůzkách.

Já:

A víte, kdo z rodičů je zástupce ve školní radě?

Matka č.3:

Ano vím, jeden je můj známý a jinak to máme tak, že vlastně za každou třídu je zástupce,

jeden a když jsou třídní schůzky, tak tam chodí s panem ředitelem a komunikují.

Já:

A učitelé se vás, rodiče snaží aktivně nabádat, zapojit?
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Matka č.3:

Do té rady? To se nás spíš zeptá paní učitelka, jestli máme nějaký problém, co bychom 

chtěli řešit a předáme ho zástupci třídy. Případně se jde ozvat paní učitelce s problémem a 

ta by ho poslala konkrétnímu zástupci. Ale my jsme tam nic moc neřešili, hlavně ty úkoly a 

to se vyřešilo na třídních schůzkách a spíše se tam řešilo třeba špatné lino ve třídě a

semafor před školou, že na něm svítí krátkou dobu zelená.

Já:

A vy jste se aktivně zajímala, účastnila školní rady?

Matka č.3

Moc ani ne. Nám chodí pravidelně zápis do mailu, který si občas přečtu, ale jinak nic.

Já:

Do jakých aktivit se můžete jako rodič ve škole zapojit?

Matka č.3:

Tak třeba syn měl opékání párků, to bylo na zahájení školního roku a jinak jsem tam asi 

jako rodič nebyla nikde.

Já:

A to jste nebyla na dalších akcích z nedostatku času, nebo jste o nich nevěděla?

Matka č.3:

Spíš jsem  o nich nevěděla, já  si myslím, že ani nejsou.... Jo vlastně mají vánoční jarmark.

A jinak jsou třídní schůzky a každou první středu v měsíci jsou konzultace, případně je  

možné se domluvit na jindy.

Já:

Znáte se s ostatními rodiči?

Matka č.3:

Jo, znám. Hlavně ze třídních schůzek a potom z fotbalu, kam chodí Ondra, tam má taky pár 

spolužáků. Takže ja k  z fotbalu, tak z třídních schůzek.
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Já:

Nabízela jste sama, nebo někdo další z rodičů pomoc s něčím učitelce? Nebo oslovila vás 

sama?

Matka č.3:

Spíš ne. Když je jarmark, tak pomáhají děti. Já jsem tam nepomáhala.

Já:

Jak to ve třídě chodí?

Matka č.3:

Paní učitelka říkala, že je to živá třída. Běhají po třídě, ale pokud vím, tak žádné velké

problémy se nekonaly. Mají tam přátelské vztahy.

Já:

Žijete v úplné rodině

Matka č.3:

Ano, žiju

Já:

Do jaké společenské třídy byste se zařadili? (nízkopříjmová-středně příjmová-

vysokopříjmová)

Matka č.3:

středně příjmová

Já:

Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Matka č.3:

Vysokoškolské

Já:

Máte pocit, že hodnocení vašeho dítěte školou je v souladu s vaším hodnocením znalostí a 

dovedností vašeho dítěte?
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Matka č.3:

Asi ano, jenom jak jsem na začátku zmiňovala ten problém. Jinak si nevybavuji, že bych 

měla nějaký jiný spor s paní učitelkou ohledně hodnocení Ondry.

Já:

Dobře, ode mě je to vše, děkuji Vám za váš čas.

Matka č.3:

Nemáte za co.

Rozhovor s učitelkou č.3

Já:

Jmenuju se Marek Valečko, studuju na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovi obor 

Sociologie a sociální politika. Píši bakalářkou práci na téma vztahy mezi rodiči žáků a 

pedagogickým sborem základní školy. V rozhovoru nejsou žádné špatné ani správné 

odpovědi. Pouze zkoumám, jak se věci mají. Jak vztahy vnímají rodiče a jak učitelé. 

Navazuji na předchozí studie.

Předávám zde informovaný souhlas

Poprosím vás, abyste se krátce představila. Jakou třídu vyučujete plus nějaké základní 

informace.

Učitelka č.3:

Jsem Veronika, učitelka 1. stupně základní školy, v současné době jsem třídní a vyučuji ve

3. ročníku, kde je ve třídě 28 dětí. Práci učitelky dělám už 20 let, na této škole asi 15, jsem

zde spokojená. Srovnám -  li školu dnes a v mém dětství, tak si myslím, že byl velký pokrok 

dosažen v nabídce různých pomůcek pro učitele i žáky, ve vybavenosti škol technikou apod. 

Myslím., že učivo jde  víc do hloubky. Také si myslím, že se s dětmi daleko více diskutuje, 

mohou říkat své názory, což si z dob mého dětství moc nepamatuji. Také rodiče se dnes 

daleko více snaží mluvit do věcí okolo výuky.

Já:

Jak často a jakou formou informujete o výsledcích žáka a aktivitách školy?
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Učitelka č.3:

O výsledcích -  známkách -  informuji prostřednictvím elektronické žákovské knížky 

v systému Bakaláři, stejně tak o akcích třídy a školy. Pokud chci s některým rodičem 

hovořit ihned a mimo třídní schůzky, domluvíme si schůzku nejčastěji telefonicky, popř. 

také prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Pokud o některých rodičích vím, že se 

do elektronické ŽK nedívají denně a chci jim  sdělit něco aktuálního zejména o chování 

jejich dítěte, zvolím zápis do papírového notýsku, což je  ekvivalent papírové ŽK, kam ale 

známky nepíšeme.

Já:

Jak vnímáte svůj vztah vůči rodičům Vašich žáků? Rozlišujete rodiče na určité typy 

s různými charakteristikami?

Učitelka č.3:

Snažím se mít k  rodičům přátelský přístup, přemýšlím o jejich připomínkách a je-li to 

možné, snažím se vyhovět -  zejména jde-li o provozní věci, řešení nějakých problémů atd. 

Samozřejmě každý rodič je  jiná  osobnost, snažím se neškatulkovat je . V posledních letech 

jsem  si ale všimla narůstajícího počtu „maminek -  ochranitelek“, které se snaží neúspěch 

či prohřešky svých dětí omlouvat. Těm se snažím svůj postoj vysvětlit a získat je  na svou 

stranu, přesvědčit je , že nám jde  o společnou věc.

Já:

Jakou máte představu o ideálním rodiči Vašeho žáka ? Co by měl rodič splňovat ?

Učitelka č.3:

Rodič by se měl zajímat o dění ve škole a ve třídě, o výsledky svého dítěte, u žáků ve třetí 

třídě určitě ještě  o to, ja k  se dítě připravuje. Má-li otázky, může se zeptat, domluvit si 

schůzku, napsat či zatelefonovat. Informace od dítěte by si měl ověřovat, dítě může situaci 

vnímat a interpretovat jinak či zkresleně, než ja k  ve skutečnosti je . Měl by dát na rady 

učitele, případné nesrovnalosti s ním probrat a vysvětlit si je . Nemá chápat učitele jako  

nepřítele a bojovat s ním. Myslím, že by neměl mluvit hodnocení dětí v tom smyslu, kolik je  

za jakou odpověď bodů a za kolik bodů je  jaká  známka.

Já:
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Splňují rodiče Vaše očekávání? Myslíte si, že škola/Vy jako pedagog splňujete jejich?

Učitelka č.3:

Myslím a doufám, že ano. Když se stalo, že se rodičům něco nelíbilo, v klidu jsme to 

probrali a ujasnili si. Byly i situace, kdy jsem přistoupila na jejich návrhy. Případné dotazy 

na klasifikaci odpovím a vysvětlím, nechci se jimi nechat příliš ovlivnit a myslím, že i toto 

pochopili. Myslím, že jsou spokojeni i s naší školou.

Já:

Informujete vy, škola rodiče o existenci Školské rady a jejích možnostech? Zapojují se 

rodiče dostatečně? Jeví zájem o tuto možnost?

Učitelka č.3:

O Školské radě a jejích členech jsou rodiče informováni vždy na prvních třídních 

schůzkách ve školním roce, stejně tak jako o činnosti Klubu rodičů školy. Zástupce do 

těchto orgánů rodiče i volí. Ale to víte, na další schůze se asi nikomu moc nechce. V Klubu 

rodičů školy máme i jednoho zástupce ze strany rodičů.

Já:

Do jakých aktivit se může rodič ve škole zapojit? Případně jak se může o aktivitách 

dozvědět? Nabádáte rodiče k zapojení? Jeví zájem?

Učitelka č.3:

Rodiče se mohou zúčastnit několika akcí školy -  na začátku roku je  to takové neformální 

zahájení školy na školním hřišti -  hra pro děti a opékání. Dále je  to vánoční jarmark a 

v červnu zahradní slavnost s vystoupením některých žáků školy. Dozvědět se o těchto 

akcích mohou rodiče na webových stránkách školy, já  je  o nich informuji na třídních 

schůzkách a dostávají před  akcí i pozvánku do elektronické žákovské knížky. Většina 

rodičů se přijde alespoň podívat, někteří rodič pomou doma dětem s výrobky, které pak  

mohou prodávat na jarmarku. Zájem je v í většinou matky, především těch dětí, které samy 

chtějí nějak přispět.

Já:

Jak mohou rodiče zasahovat do chodu školy? Jakým způsobem mohou navrhnout změny a 

do jaké míry?
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Učitelka č.3:

Chod školy mohou rodiče nejvíce ovlivnit prostřednictvím Školské rady, kde se schvalují 

důležité dokumenty. Vše bývá projednáno s vedením školy. Rodiče mohou poskytnout 

sponzorský dar. Klub rodičů školy zas dává souhlas s hospodařením s penězi rodičů, kteří 

svým příspěvkem dobrovolně přispívají do pokladny KRŠ, odkud je možno hradit různé 

výdaje tříd například odměny žákům, příspěvky na školy v přírodě atd.

Já:

Jaké rodiny ve Vámi vyučované třídě převládají?

Učitelka č.3:

Převládají úplné rodiny. Pokud jsou rodiny neúplné, je  situace různá -  tam, kde se rodiče 

na všem dohodli, je  i spolupráce se školou víceméně bezproblémová. Nedobrá komunikace 

v rodině se téměř vždy projeví i ve škole, s rodiči j i  musíme řešit.

Já:

Do jaké společenské skupiny byste zařadili rodiče, které považujete za spolupracující.

Učitelka č.3:

Většinou do středně příjmové skupiny.

Já:

Stává se Vám, že rodiče s hodnocením ( známkováním ) žáka nesouhlasí?

Učitelka č.3:

Někdy ano, ne často. Spíš se ptají, ja k  je  možno neúspěch vylepšit. Chtějí znát, kde žák 

chyboval.

Já:

Nabídli Vám rodiče někdy pomoc?

Učitelka č.3:

Sami ani, když jsem  o něco pořádala, většinou někdo pomohl, ale nebylo to nic 

významného.
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Já:

Myslíte si, že se rodiče navzájem spolu baví ?

Učitelka č.3:

Někteří určitě, znají se třeba už z mateřské školy nebo z místa bydliště. Vím, že spolu

navzájem i některé věci konzultují, většinou matky.

Já:

Jakou charakteristiku mají tito rodiče?

Učitelka č.3:

Jsou to rodiče, kteří se o školu zajímají, vytvářejí dítěti podnětné prostředí. Záleží jim na 

úspěchu dítěte.

Já:

Dobře, děkuji Vám za rozhovor

Učitelka č.3:

Nemáte za co.

Rozhovor s rodičem č.4

Já:

Jmenuju se Marek Valečko, studuju na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovi obor

Sociologie a sociální politika. Píši bakalářkou práci na téma vztahy mezi rodiči žáků a

pedagogickým sborem základní školy. V rozhovoru nejsou žádné špatné ani správné

odpovědi. Pouze se snažím zkoumat, jak se věci mají. Jak vztahy vnímají rodiče a jak

učitelé.

Předávám zde informovaný souhlas.

Poprosím vás, abyste se krátce představila a řekla mi nějaké základní informace. Do jaké 

třídy chodí vaše dítě, jaké byli důvody přihlášení na tuto školu a podobně.
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Matka č.4:

Jmenuju se Ivana a mám dceru Rozálii ve třetí třídě na základní šk o le ..........Kromě

navštěvování základní školy se učí dvěma jazykům, hraje volejbal a věnuje se hře na 

hudební nástroj.

Já:

Proč jste  j i  přihlásila právě na tuto školu?

Matka č.4:

Je to pro nás spádová škola, a navíc jsem  od nikoho neslyšela žádná negativa. Chodily tam 

i děti našich známých. Takže jsm e věděli, že je  i dobré renomé školy.

Já:

Kolik dětí je  ve třídě?

Matka č.4:

Asi dvacet pět nebo dvacet šest.

Já:

Jak často a jakou formou jste informovaná o výsledcích svého dítěte a o aktivitách školy?

Matka č.4:

Každopádně z webových stránek jedna věc, druhá věc je, že máme mailovou korespondenci 

v rámci skupiny, kterou máme ve třídě. A další věcí je, že máme přímé spojení na třídní 

učitelku a pak samozřejmě třídní schůzky a bakaweb. Pokud je  potřeba něco vyřešit, 

vyřešíme..

Já:

Takže se znáte s ostatními rodiči ze třídy?

Matka č.4:

Ano, kooperujeme, navštěvujeme se, řešíme věci, dneska tady zrovna bude spolužačka spát, 

řeší se akademie. Ta koordinace mezi rodiči funguje z mého pohledu velice dobře. Dobrá 

třída. Já si myslím, že to je  díky tomu, že mají výbornou třídní učitelku, kterou měly už 

první druhá třída. Ta je  dala neuvěřitelně dohromady, tu třídu a myslím, že to kvitovali 

všichni rodiče, ikdyž se tam objevila z venku intervence formou šikany, tak se to řešilo
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pouze v rámci třídy. Rodiče mezi sebou všechno vykomunikovali, shodli jsme se na řešení a 

tak dále.

Já:

Jak vnímáte svůj vztah k třídní učitelce?

Matka č.4:

Máme velice dobrý, třídní učitelka je mladá, otevřená, nekonfliktní, když se jí něco nezdá,

tak to řekne. Myslím si, že je  objektivní, že není na nikoho zasedlá, že není prostě... a 

každopádně je  zvědavá na naše reakce, takže věci řešíme veřejně, nemáme s tím žádný 

problém, asi to není standart, ale je  to tak u nás.

Já:

A jakou máte představu o ideálním učiteli vašeho dítěte?

Matka č.4:

Já si myslím, že je  určitě důležité, aby učitel udržoval nadstandartní neformální vztahy 

s rodiči, to stoprocentně. Protože, tohleto pročistí vzduch, není to pak škrobená 

komunikace. Je to asi i otázka kázně rodičů, aby neotravovali učitele skaždou prkotinou o 

víkendu, večer. Důležitá je  podle mě ta vzájemná důvěra, a to tady u nás funguje. Takže 

ideální by měl být podle mě: vtipný, objektivní, měl by mít rád děti, což podle mě taky asi 

není standart.

Já:

A jaký máte vztah ke škole?

Matka č.4:

Velice kladný, tady ta škola, my jsm e tak spokojení s programem. Školy v přírodě, výlety, 

jazyková výuka, mimoškolní aktivity, třeba ty akademie, ta škola je  ohromně aktivní a nikdy 

si nenecháme ujít například akademii a chodí tam všichni.

Já:

Jaký jsou  teda všechny aktivity školy, do kterých se můžete jako rodič zapojit?
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Matka č.4:

Tak každopádně od první třídy jsme měli třeba šanci, když děti jely na výlet, tak jet snima. 

Kdo chtěl z rodičů, nebo nás požádala paní učitelka. Vždycky se našli rodiče co chtěli a 

mohli. Další věc je, že je ta třída třeba aktivní ve sběru. Třídní učitelka se snima hodně 

baví o ekologii a vede je k tomu. Například tam i počítali, kolik papíru zachrání jeden

strom, to ty děti taky hezky motivovalo, z toho mám radost. Pak třeba ty akademie, jak jsem 

zmiňovala, to se rodiče zapojují, třeba do vymýšlení programu. Jinak třeba charitativní 

sbírky, co se konají během vánočních jarmarků. Tam napečeme cukroví, ale i si ho tam 

koupíme, samozřejmě peče asi 90% maminek. A podpoří to dobrou věc. Napeču vlastní 

cukroví, ale půjdu ho tam i klidně koupit, když vím, že z toho bude třída třeba sponzorovat 

zvíře v zoologické zahradě. Je to všechno dobře provázaný, nejsou tam žádný lichý nápady. 

Ještě se tam dělají třeba sportovní odpoledne mě teď napadlo.

Já:

Víte o existenci školní rady?

Matka č.4:

Ano vím, funguje to tam, funguje jak žákovská samospráva, tak funguje i rada rodičů. Na

začátku třídních schůzek vždycky ta maminka, která je členem, chodí na ty schůzky, nám

poreferuje docela dlouze, co všechno se řešilo, vyřešilo s iniciativou rodičů. Dále co je na 

dlouhodobém programu a tak. Máme šanci se tam vyjadřovat.

Já:

Setkala jste se někdy s tím, že rodiče chtěli prosadit nějakou změnu?

Matka č.4:

Řešila se školní jídelna, řešilo se menu. Rodiče vznesli požadavek, aby se udělala osvěta

mezi rodiče i děti. Proběhly různé přednášky a následně z toho vzešly výživové požadavky. 

Zrušili se automaty na sladkosti po vzájemné dohodě mezi rodiči a školou, ikdyž škola na 

nich určitě měla nějaký profit. Zavedli se zdravé svačinky, ovoce do škol. Takže si myslím, 

že ta spolupráce mezi rodiči a školou určitě funguje. A cokoliv je potřeba rozhodnou pro 

děti, tak to vždycky probíhá formou avíza rodičům. Buďto to mají v elektronické žákovské, 

že je něco na stránkách a ať se k tomu vyjádříme.

86



Já:

A vy sama jste dávala nějaký podnět k řešení?

Matka č.4:

Bylo málo parkovacích míst u školy, tak jsem připomínkovala rozšíření plochy, což se

nakonec podařilo rozšířit, aby tam mohli právě i rodiče, když potřebují něco řešit a

iniciovala jsem zajíždění přímo před vchod školy, což nebylo dříve možné. Hlavně když se

vozí ten sběr, tak je blbé tahat 20 kilové balíky bůhví odkuď. Vyřešilo se to, ví o tom i

policie, která tam dozoruje, což je super. A policie tam pořád dozoruje ty ranní příchody a 

už není problém, že se tam zajíždí. Dřív s tím problém byl a policie to pořád řešila.

Já:

Žádala vás někdy učitelka o pomoc, nejen vás ale i ostatní?

Matka č.4:

Ano, ona si to vždycky nechá nakumulovat ty požadavky do třídních schůzek, kdyby bylo

něco akutního, tak by nás samozřejmě svolala. Když se řešila ta šikana, tak to bylo

opravdu, jeden z chlapců navštěvoval nějaký kroužek, tam se setkal s někým starším, s tím

se kamarádil a ten starší chlapec měl averzi na někoho ze třídy a děti si utvořily na

whatsappu skupinu a tam se začali dít nepříjemnosti, vůči jednomu nebo dvou dětem. My

jako rodiče jsme to vůbec netušili, hlavně my, kterých se to netýkalo. A stalo se to těsně

před třídníma schůzkama, takže nás rovnou upozorňovala mailem, že se to bude řešit.

Iniciovala, aby děti podobné věci hlásili a my rodiče jsme se všichni na schůzkách shodli

na jednotném řešení, že to s dětma probereme doma a budeme nad tím dozorovat.

Já:

Měla jste někdy pocit, že by vaše hodnocení dovedností a znalostí dítěte bylo v nesouladu

s hodnocením učitele?

Matka č.4:

Hmm, možná třeba, ale to bylo asi dílčí. Teďka jsme řešili, že Rozárka něco nevěděla, a tak 

se chtěla zeptat. Paní učitelka jí řekla ať se zeptá spolužáků, tak se začali bavit v lavici a 

dostala vynadáno. Přitom ona týden chyběla, ale je jasné, že si nemůže učitelka všechno
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hned vybavovat. Tak jsme to probrali v klidu doma a vysvětlila jsem jí, že musí učitelku 

informovat.

Já:

Žijete v úplné rodině

Matka č.4:

Ano, žiju

Já:

Do jaké společenské třídy byste se zařadili? (nízkopříjmová-středně příjmová-

vysokopříjmová)

Matka č.4:

středně příjmová

Já:

Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Matka č.4:

Vysokoškolské

Já:

Z mé strany je to vše, děkuji za vaši ochotu a čas.

Matka č.4:

Nemáte za co. Doufám, že to k něčemu bude.

Rozhovor s učitelkou č.4

Já:

Dobrý den, Jmenuju se Marek Valečko, studuju na fakultě sociálních věd Univerzity

Karlovi obor Sociologie a sociální politika. Píši bakalářkou práci na téma vztahy mezi

rodiči žáků a pedagogickým sborem základní školy. V rozhovoru nejsou žádné špatné ani 

správné odpovědi. Pouze zkoumám, jak se věci mají. Jak vztahy vnímají rodiče a jak 

učitelé. Navazuji na předchozí studie.
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Předávám zde informovaný souhlas

Poprosím vás, abyste se krátce představila. Jakou třídu vyučujete a taky by jste mohla říci 

nějaké základní informace.

Učitelka č.4:

Jmenuji se Olga a učím třetí třídu na této základní škole. Do třídy chodí celkem 26 dětí.

Jsem jejich třídní učitelka.

Já:

Jak často a jakou formou informujete o výsledcích žáka a aktivitách školy?

Učitelka č.4:

Co se týká prospěchu žáků, mají rodiče žáků na naší škole možnost kontrolovat prospěch 

pomocí bakawebu. O aktivitách školy informuji většinou s předstihem na prvních třídních 

schůzkách ve školní roce, dále je vše na webových stránkách školy. Pokud rodičům není

něco jasné, nebo potřebují něco vyřešit, mohou mi zavolat, mnoho se dá vyřešit i přes

telefon, nebo email. Důrazně jsem však všem vysvětlovala, že mám také svůj volný čas, tak 

ať mi telefonují opravdu v nejnutnějších případech. Pochopitelně mám i konzultační 

hodiny, pokud je potřeba něco vyřešit osobně.

Já:

Jak vnímáte svůj vztah vůči rodičům Vašich žáků? Rozlišujete rodiče na určité typy

s různými charakteristikami?

Učitelka č.4:

Myslím si, že správný učitel by neměl rodiče škatulkovat. V mé třídě bych řekla, že jsou

rodiče aktivní, rádi se zapojují do školních akcí, nabízejí mi i pomoc při jejich organizaci. 

Neuvědomuju si, že by některý z nich neměl zájem jak o své dítě tak o dění ve škole.

Já:

Jakou máte představu o ideálním rodiči Vašeho žáka? Co by měl rodič splňovat ?

Učitelka č.4:
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Já bych řekla, že víceméně rodiče z mé třídy splňují asi ideál, jak jsem říkala, důležité je, 

aby se zajímal o své dítě o chod školy, aby prostě tu školu přijmul s klady i zápory a 

spolupracoval.
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Já:

Splňují rodiče Vaše očekávání? Myslíte si, že škola/Vy jako pedagog splňujete jejich?

Jestli splňuji já jejich? To těžko říct. Rodiče asi splňují mé očekávání, myslím si, že snima 

mám dobrý, otevřený vztah.

Já:

Informujete vy, škola rodiče o existenci Školské rady a jejích možnostech? Zapojují se

rodiče dostatečně? Jeví zájem o tuto možnost?

Učitelka č.4:

Tak rodiče o školské radě ví ze třídních schůzek a vím že se i ve školské radě projednávali i 

nějaké podněty od rodičů z mé třídy.

Já:

Do jakých aktivit se může rodič ve škole zapojit? Případně jak se může o aktivitách

dozvědět? Nabádáte rodiče k zapojení? Jeví zájem?

Učitelka č.4:

Naše škola pořádá různé akce jako je například školní jarmark nebo sportovní odpoledne. 

Sama jsem i nabídla rodičům, zda některý z nich nechce jet spolu semnou a s dětmi na 

školní výlet. Musím zaklepat, že aktivit se účastní prakticky všichni rodiče, hlavně žáků 

z prvního stupně. Rodiče vyloženě nenutím k zapojení do aktivit. Je mi jasné, že každý má i 

jiné starosti. Rodiče se ale zapojují, myslím, že na to si nemůžeme stěžovat, občas jsem 

sama překvapená.

Já:

Jak mohou rodiče zasahovat do chodu školy? Jakým způsobem mohou navrhnout změny a 

do jaké míry?

Učitelka č.4:

Tak určitě Školská rada, určitě se leccos změnit dá, ale určitě ne celý chod školy. Pak asi 

třídní schůzky, ale nevybavuju si, že bychom na třídních schůzkách řešili nějaké změny.
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Vím, že jsme řešili šikanu, ale vše se nakonec vyřešilo. Rodiče se spojili dohromady, dětem 

doma vysvětlili, co bylo potřeba, jejich reakce byla pohotová. Určitě se leccos změnit dá, 

ale určitě ne celý chod školy.

Já:

Jaké rodiny ve Vámi vyučované třídě převládají?

Tak to nedokážu asi přesně říct, každopádně většinou jsou to úplné rodiny, rozvedených je 

poskrovnu.

Já:

Do jaké společenské skupiny byste zařadili rodiče, které považujete za spolupracující.

Učitelka č.4:

Těžko říct, u nás spolupracují všichni... asi jsou  střední třída, to se špatně odhaduje.

Já:

Stává se Vám, že rodiče s hodnocením ( známkováním ) žáka nesouhlasí?

Nevzpomínám si na to.

Já:

Nabídli Vám rodiče někdy pomoc?

Určitě, hlavně při různých školních aktivitách co máme. Nebo s náma některý z rodičů je l  

na výlet a podobně. Hlavně maminky mají zájem na různých akcích, které škola pořádá

Já:

Myslíte si, že se rodiče navzájem spolu baví ?

Učitelka č.4:
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Ano, to jsem si jistá. Je to dobře, nemusí se vším zatěžovat učitele, když si řeknou hodně

věcí mezi sebou.

Já:

Jakou charakteristiku mají tito rodiče?

Učitelka č.4:

Jak jsem říkala předtím, jsou aktivní, zapojují se, zajímají se o svoje dítě a o dění ve škole.

Já:

Dobře, děkuji Vám za rozhovor, mohu vám poté poslat dokončenou bakalářskou práci,

pokud máte zájem.

Učitelka č.4:

Můžete, nemáte za co. Ráda jsem pomohla.
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