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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.

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

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

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? ?

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

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:

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 jsm e měli možnost si paní učitelku vybrat, u zápisu jsm e dávali 

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

učitelce a přání ničemu nebránilo, takže bylo jem u vyhověno, takže chodí do té třídy. 

Prostě.vybírali jsm e 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

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 n e 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 mohly pracovat spolu v menších skupinkách, tak by 

se asi dali dělat úplně jiný věci a asi by se toho taky více naučily.. myslím jsi. 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 jak 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

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  to teda záležitost 

spíše školy, družiny, ale paní učitelka se tam také o b je v í..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:

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:

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:

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, i když 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.

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 klid... 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, no. 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 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:

M ají 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:

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.



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:

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.



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 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?



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.

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 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 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.



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?



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.



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. 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?



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.



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.



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 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?



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.



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?



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?



Učitelka č.3:

O výsledcích -  známkách -  informuji prostřednictvím elektronické žákovské knížky v systému

Bakaláři, stejně tak o akcích třídy a školy. Pokud chci sněkterým 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:

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 jev 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?



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 

vrodině se téměř vždy projeví i ve škole, srodiči 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.



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.



Matka č.4:

Jmenuju se Ivana a mám dceru Rozálii ve třetí třídě na základní š k 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 jsme 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 pouze v rámci 

třídy. Rodiče mezi sebou všechno vykomunikovali, shodli jsm e 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 pa k  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 sprogramem. Školy vpřírodě, 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?



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.



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 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.

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:

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.



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. 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:

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.


