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Resumé: 

Za poslední období prošla oblast školství velkým vývojem, do škol přinesl vývoj řadu změn a 

to školám na všech stupních. 

Doba proměn tak přinesla novou podobu i předškolnímu vzdělávání, která vyvolala potřebu 

změnit obsah vzdělávání a zároveň styly práce. Proměny přinesly nové přístupy к dítěti, 

к rodičům, změnila se i role učitelky a její vztah a přístup к dítěti. Na pedagogické pracovníky 

jsou tak kladeny vyšší požadavky, které vyžadují spolupráci všech pracovníků. 

Při pedagogické práci u dětí je tak nutná spolupráce všech učitelek a to spolupráce uvnitř 

mateřské školy, ale i spolupráce směrem ven, tj. к rodičům i ostatní veřejnosti. 

Diplomová práce přináší teoretické poznatky vztahující se ke spolupráci a snaží se zjistit, jak 

aktivně pedagogové v mateřských školách spolupracují, jaké uplatňují styly a metody při 

spolupráci v jejich pedagogické práci s dětmi. 

Nedílnou součástí diplomové práce je vyhodnocení dotazníkového šetření, které porovnává 

názory na odpovědi pedagogických pracovníků na spolupráci pedagogické činnosti 

v mateřských školách. 

3 



Summary: 

A huge development and changes within the educational system sphere have occurred 

recently which brought about several transfers at all schools degrees system. 

Time of transfers has brought new representation also for a pre-school education. Such has 

proved a needy of education content change, either the way of work. The transfer laid down a 

new approach towards children, parents. At the same moment also a rule of a teacher has risen 

and her/his approach to the child. New and higher demands of pedagogic white-collars are 

required. Thus requires a cooperation of all co-workers and collars. A needy of all teachers' 

co-operation, internally of a kinder-garden's collars is required while outer co-operation 

afford is also presented; i.e. towards parents and to the other public. 

The dissertation accommodates a theoretical acknowledgement on co-operation while 

searching a way of how co-operation of pedagogic staff is made with respect of style and 

methods during their co-operation and work with children. 

An assessment of questionnaire research forms a part of this dissertation work. There the 

opinions on given answers of pedagogic collars of pedagogic activity and co-operation within 

kinder-gardens are compared. 

Klíčová slova: 

mateřská škola, spolupráce, kooperace, skupina, tým, týmová spolupráce, participace, klima, 

rodiče, rodina 
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ÚVOD 

Oblast předškolního vzdělávání prošla u nás po roce 1989 poměrně dynamickým 

vývojem. Změnila se nejen organizace a obsah vzdělávání, změnilo se i právní postavení škol 

a školských zařízení (školy postupně vstupují do právní subjektivity), proměňoval se i styl 

řízení a spolupráce v profesní skupině učitelů. Školy se otevřely rodinám a uvolnil se prostor 

pro zavádění alternativních směrů ve výchově a vzdělávání. 

I předškolnímu vzdělávání tak přinesla doba proměn po roce 1989 řadu změn a hledání 

cest, které by korespondovaly se změněnými společenskými pravidly. Hledání cest a přeměna 

pedagogické práce vyvrcholily vznikem Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání (a dále je RVP PV), který je určitým završením procesu proměn. Tento dokument 

pro mateřské školy byl vydán v březnu roku 2001 jako doporučený a od 1. 9. 2007 nabyl 

účinnosti. 

RVP PV na rozdíl od všech předchozích podobných dokumentů není programem, podle 

něhož by mohl pedagog při výchově a vzdělávání přímo a jednoduše postupovat. Jde o 

programový dokument, který vymezuje mateřským školám pouze rámec, v němž je nutné se 

pohybovat a základní pravidla, která je nutno při vzdělávání dětí v předškolním věku 

dodržovat. Mateřské školy tak podle něj vytvářejí vlastní vzdělávací programy a to v souladu 

s podmínkami a možnostmi mateřské školy. 

Změny předškolnímu vzdělávání přinesla i reforma, která nedávno proběhla. Mateřským 

školám změnila jejich postavení. Vznikly tři typy mateřských škol: 

samostatná mateřská škola bez odloučeného pracoviště 

sloučený celek z mateřských škol, které byly původně samostatné 

mateřská škola sloučená se základní školou. 

Vznik nových typů mateřských škol přináší změnu nejen ředitelkám mateřských škol, ale 

i všem pedagogům i ostatním zaměstnancům. Změny ovlivňují způsoby práce a mají 

významný vliv na utváření klimatu mateřské školy a úroveň spolupráce mezi všemi 

zaměstnanci. 

Do popředí se tak dostává požadavek na dobře fungující spolupráci, která je základním 

stavebním kamenem pro rozvoj a vzdělávání každého dítěte. Na významu nabývá týmová 
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spolupráce, kterou mateřským školám ukládá RVP P V. Práce v dobře fungujícím týmu 

ovlivňuje celkovou kvalitu předškolního vzdělávání každé mateřské školy. 

Cílem této diplomní práce je podat základní teoretické poznatky o spolupráci a 

v rámci výzkumného šetření zjistit a porovnat využívání různých forem spolupráce 

při pedagogické práci v mateřských školách. 

Kapitoly teoretické části se věnují vlivu transformace na předškolní vzdělávání, 

očekávanému přístupu učitelky к dítěti a vztahu mateřské školy к rodině. Dále vymezují 

hlavní pojmy spolupráce a pojmy související s touto problematikou. 

Stěžejní část diplomové práce je věnována spolupráci v pedagogické práci na mateřské 

škole a aspektům, které mají na spolupráci pedagogů vliv. Tato část pojednává o spolupráci 

celých pedagogických skupin, dvojic učitelek ve třídě a o spolupráci vedení školy se všemi 

pedagogy. 

V empirické části jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření, jehož cílem bylo 

získat poznatky o různých typech spolupráce v pedagogické práci na mateřských školách a to 

г pohledu učitelek a z pohledu vedení mateřské školy v různých typech mateřských škol - se 

samostatnou subjektivitou a mateřských škol ve sloučeném celku pod vedením jedné 

ředitelky. 

Úroveň spolupráce ovlivňuje i počet pracovníků na mateřské škole. Proto je i součástí 

empirické části výzkum pro porovnání spolupráce podle počtu pracovníků mateřské školy. 

Ve výsledném shrnutí .uvádím srovnání výsledků výzkumného šetření v bakalářské 

práci ve studiu management, kterou jsem zpracovávala v roce 2005, která se však zaměřila 

úzce na spolupráci ve vztahu к řídící práci. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Vliv transformace na předškolní vzdělávání 

1. 1 Proměna v pojetí předškolního vzdělávání 

Doba proměn v moderní demokratický systém po roce 1989 se promítla do pojetí 

předškolního vzdělávání. Oblast předškolního vzdělávání se postupně proměňovala a 

přinášela změny nejen v základních legislativních dokumentech, ale i v obsahu vzdělávání a 

změnu přístupu к samotnému dítěti. Do roku 1989 probíhala výchovná činnost na mateřských 

školách podle Programu výchovné práce pro jesle a mateřské školy z roku 1984. Tento 

dokument přestal být pro mateřské školy jediným možným pro pedagogickou a organizační 

práci. Ustupovalo se postupně od školsky vedených činností, které měly za cíl vybavit dítě co 

nejvíce vědomostmi a dovednostmi a předat mu co nejvíce informací. Podle jednotného 

programu se dítě mělo přizpůsobovat požadavkům dospělého a to s malým ohledem na jeho 

potřeby a individuální zvláštnosti. Důsledky direktivního přístupu se projevovaly v celkovém 

klimatu školy, ve formálnosti vzdělávání i к přístupu к rodičům. Po roce 1989 se namísto 

převažujícího direktivního začal prosazovat partnerský přístup к dětem i к rodičům, začal se 

prosazovat důraz na úctu к dítěti, na porozumění, respekt a důvěru. Dítě postupně dostávalo 

možnost samostatně a svobodně se projevovat. 

Mateřské školy začaly po roce 1989 orientovat v j iných či alternativních možnostech 

vzdělávací práce a využívaly i ještě dokumenty v podobě normativních osnov, plánů a 

metodických příruček, které byly přílohami Programu výchovné práce z roku 1984. Některé 

mateřské školy zase začínaly orientovat a využívat alternativních programů, jako je program 

„Začít spolu" ( v mezinárodním programu Step by step), pedagogika Montessori, waldorfská 

pedagogika a program „Zdravá mateřská škola" ( v návaznosti na evropský projekt Škola 

podporující zdraví - Health Promoting Scho). Bylo možné se také inspirovat čtyřdílným 

kurikulem Jaro - Léto - Podzim - Zima v mateřské škole (Opravdová, Gebhartová - rok) 

nebo se přiklonit ke španělskému kurikulu Šimon půjde do školy" 

9 



Nový pohled na předškolní výchovu nám přinesl Osobnostně orientovaný model 

předškolní výchovy, jehož autorkou je Opravdová E., který obsahuje nový pohled na dítě 

v předškolním věku, přináší nový partnerský vztah mateřské školy к rodině a nový vztah 

učitelky ke každému jednotlivému dítěti. Zároveň uvádí významnou změnu ve vztahu 

к počátečnímu vzdělávání 

V době více jak deset let porevolučního vývoje vznikl Rámcový vzdělávací program 

pro předškolní vzdělávání (a dále RVP PV), vytvořený týmem autorů K. Smolíkové z 

Výzkumného ústavu pedagogického v Praze ( MŠMT 2001). Tento program je pro mateřské 

školy závazný od 1. září roku 2007. 

RVP PV je završením procesu hledání cest. Jde o program, který je rámcový a 

obecný, podle kterého pedagogové vytvářejí svůj vlastní školní vzdělávací program. Program 

jim tak umožňuje vytvářet své vlastní programy, které odpovídají stanoveným podmínkám 

RVP PV. 

V souladu s novým pojetím předškolního vzdělávání přináší RVP PV hlavní záměr 

vzdělávání předškolního dítěte: 

„Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, 

psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a 

relativně samostatnou osobností, schopnou (kompetentní, způsobilou) zvládat, pokud možno 

aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny 

(zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy), a zároveň i ty, které ho 

v budoucnu nevyhnutelně očekávají."' 

Pro plnění vlastní pedagogické činnosti stanoví RVP PV tři hlavní obecné cíle, které 

by měli pedagogové při práci s dětmi sledovat: 

»1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 

2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

3. získání samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své 

okolí"2 

2 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005 
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005 
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Doba porevolučních změn tak přinesla změny předškolnímu vzdělávání jeho nové 

pojetí a to především ve vztahu к dítěti. Dítě je chápáno jako samostatná osobnost, vzdělávání 

ovlivňuje jeho celou osobnost, respektuje jeho individuální potřeby a zájmy, poskytuje mu 

základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, učí být dítě samostatné a umět se přizpůsobovat 

životu ve společnosti a poskytuje mu základy do jeho dalšího života učení a v neposlední řadě 

mu dává základy chování a jednání v duchu základních a lidských hodnot. 

Předškolní pedagog by měl brát při vzdělávání v mateřské škole v úvahu všechny 

přirozené souvislosti, které vznikají, jejich vzájemnou vazbu i dynamiku a vývoj každého 

dítěte. V žádném případě není předškolní vzdělávání založeno na předávání co nejvíce 

poznatků dítěti a na plnění úkolů, ale na postupném získávání a rozvíjení jeho kompetencí, na 

prožitkovém učení, na široké a pestré nabídce činností s vytvořením podnětného prostředí. 

Učitelka mateřské školy musí dítě vnímat jako rovnocenného partnera a snažit se získat dítě 

ke spolupráci. 

V předškolním vzdělávání je kladen důraz na integrované vzdělávání s vědomím, že 

vzdělávání zasahuje vždy celou osobnost dítěte, tedy po stránce fyzické, psychické i sociální 

s rozvíjením jeho učení a poznání a s ovlivňováním jeho postojů a hodnot. 

RVP PV je programem, který přinesl předškolnímu vzdělávání nový pohled na styl 

práce a nově vymezuje poslání a vyjadřuje novou filosofii předškolního vzdělávání 

1 . 1 . 1 Osobnost učitelky mateřské školy a její role přístupu к dítěti. 

Je nesporné, že proměny přinesly i nové pojetí učitelské profese a to i roli učitelky 

mateřské školy. S dovednostmi získanými před lety nemohou už učitelky ve své práci obstát. 

Současná společnost očekává od učitelek zvládnutí rolí nových. Rodiče očekávají, že budou 

mít к dětem citlivý a milý přístup a že ve své práci budou zároveň odborníky. Směrem 

к dětem se od učitelky mateřské školy očekává, že bude mít к dětem partnerský přístup, že 

dokáže přistupovat ke každému dítěti individuálně a s respektem podle jeho zvláštností a že 

bude umět reagovat na jeho potřeby, přání a obavy. Je tady i další veřejnost, jako např. učitelé 

ze základních škol, kteří navazují na dosažené kompetence dětí v předškolním věku a 
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očekávají u dětí s nástupem do školy jejich určitou připravenost a zájem se učit. Učitelka 

mateřské školy tak naplňuje roli učitelky, roli poradkyně, vůdčí osobnosti, organizátora, 

komunikátora, ale i roli „tzv.náhradní maminky" v době její nepřítomnosti. 

Roli můžeme označit jako „soubor předpokládaného chování, jímž učitelka reaguje na 

dané situace"3. Podle Psychologického slovníku B. Geista role znamená, že je to termín, 

„vztahující se к několika významovým rovinám, v nichž je nestejně vymezovaný. "4 

Role učitelky mateřské školy v současné době představuje celou řadu rozmanitých 

činností a to ve složité síti sociálních vztahů, které se vzájemně ovlivňují. Učitelka je stále 

v přímém kontaktu s dětmi a její styl práce a v podstatě její osobnost ovlivňuje způsob 

prožívání samotného dne každého dítěte v mateřské škole, který má vliv na jejich rozvoj. 

Každá učitelka vkládá do své práce svůj osobitý a originální styl a dává výchovně vzdělávací 

práci konkrétní podobu. 

Nová podoba předškolního vzdělávání vyvolává potřebu nových požadavků na 

předškolního pedagoga. Nároky na učitelku mateřské školy stoupají a vyznačují se schopností 

dynamicky řešit pedagogické situace podle aktuální situace a pracovat v proměnlivých 

podmínkách. Ideální učitelka je profesionálně orientovaná zralá osobnost s předpoklady 

sebereflexe, s příznivým a realistickým sebebepojetím, otevřená novým podnětům a trendům 

a s ochotou stále se vzdělávat. Měla by být schopna pracovat s dětmi různě handicapovanými 

a i s dětmi odlišného jazykového a kulturního vybavení. Měla by být osobností, která si je 

vědoma mravních zásad učitelské profese a také norem, které je nutné při práci s dětmi 

dodržovat. 

Nej důležitější je však porozumění a pochopení učitelky, že po době proměn znamená 

role učitelky nový přístup a vztah к dítěti. Dítě je chápáno jako jedinečná a neopakovatelná 

osobnost, která i v tomto věku má právo být sama sebou. Místo snahy si dítě podřídit a 

manipulovat s jím, jde o vstřícnou partnerskou komunikaci, která respektuje každé dítě. 

Co všechno tedy přinesla doba změn učitelkám mateřským škol a jaké schopnosti a 

dovednosti tedy patří k roli učitelky mateřské školy? 

Soutnerová, V. : Informatorium. Portál. Praha 3/2006, s. 6 
4 Geist В.,: Psychologický slovník. Vodnář, Praha 2000., s. 249 
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Učitelka mateřské školy plní mnoho činností, к jejichž realizaci jsou potřeba odborné 

vědomosti a dovednosti a také spletitá síť sociálně psychologických dovedností. 

I. Gillnerová, (2003) uvádí přehled hlavních skupin profesních dovedností učitelky 

mateřské školy: 

„ oborové a metodické dovednosti 

speciálněvýchovné a diagnostické profesní dovednosti 

sociáloněpsychologické profesní dovednosti "5 

Gillnerová zároveň říká, že „oborové a metodické dovednosti souvisejí s tím, co 

učitelka s dětmi dělá, čím se s dětmi zabývá a jak má určitou aktivitu metodicky a didakticky 

zpracovanou. 

Speciálněvýchovné a diagnostické profesní dovednosti se vztahují к pedagogické diagnostice, 

к respektování vývojových a individuálních charakteristik dětí. 

Sociáloněpsychologické profesní dovednosti lze chápat jako učením získané předpoklady pro 

přiměřené přiměřené sociální interakce v síti sociálních vztahů."6 

Všechny uvedené kompetence jsou pro plnění role učitelky mateřské školy důležité. 

Významný vliv na utváření vztahů mezi dětmi, ale i dospělými, mají však 

sociáloněpsychologické profesní dovednosti, neboť učitelky se pohybují v rozmanité a složité 

síti sociálních vztahů. 

Základem sociálních vztahů je interakce učitelky a dětí. Učitelka se setkává s dětmi 

různých temperamentových a osobnostních vlastností, případně i handicapovaných a je velmi 

důležité, aby přistupovala к dětem bez rozdílu a individuálně. Dává dětem nejen základy 

к jejich rozvíjení, a le je pro děti vzorem a modelem a také pomáhá dětem se začleňováním do 

skupiny vrstevníků. 

Další rovinu tvoří vztahy mezi učitelkami a spolupracovnicemi v rámci jedné mateřské 

školy a každé třídy, které mají významnou důležitost při utváření školního klimatu. 

Velmi důležitá pro učitelku je i rovina vztahů mezi učiteli a rodiči. Rodiče jsou významnými 

sociálními partnery učitelky mateřské školy, spolupodílí se na efektivitě práce 

5 Gillnerová I., Mertin V., : Psychologie pro učitelky mateřské školy. Portál, Praha 2003, s. 26 

Gillneorvá I., Mertin V., : Psychologie pro učitelky mateřské školy. Portál, Praha 2003, s. 26 
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učitelky a spoluvytvářejí klima v mateřské škole. Důležitá je komunikace s rodiči, která 

podporuje úsilí učitelky o rozvoj dětí a činí tak rodiče spokojenými. O vztahu učitelky a 

rodičů rozhoduje i to, jak dítě prožívá a reflektuje, co se v mateřské škole děje. Rodiče 

zpravidla upřednostňují učitelku s kladným emočním vztahem к dětem, učitelku důslednou, 

dávající dětem jasná pravidla a nabízející dětem mnoho podnětů. 

Svoji pedagogickou činnost pro děti připravují učitelky v souladu s RVP PV. V souladu 

s tímto programem, který stanovuje tři hlavní obecné cíle pro předškolní vzdělávání, by měly 

učitelky akceptovat: 

že děti se nejpřirozeněji učí jeden od druhého, 

že je velmi důležitý respekt, umění spolupracovat a chápat, že každý jsme jiný, 

že ona sama musí naučit dítě pozorovat dítě, rozpoznávat jeho potřeby a z nich vycházet 

při individuální práci. 

a v neposlední řadě mít na vědomí, že je dnes partnerem nejen pro rodiče, ale i pro dítě. 

Významnou úlohu v pedagogické práci učitelky je prostředí. Pro děti je motivující 

prostředí, které je podnětné, s pestrou nabídkou činností a také s přátelskou atmosférou. Vztah 

mezi učitelkou a dítětem by měl být založený na porozumění, její účasti, podpoře a úctě 

к dětem. Je velmi důležité, aby se učitelka dokázala vžít do pocitů dětí, byla к dětem trpělivá 

a vlídná. 

Samotná pedagogická činnost učitelky vychází z poznání každého jednotlivého dítěte. 

Učitelka by měla dítě pochopit, porozumět mu a přizpůsobit výchovné působení jeho 

potřebám. Předpokladem je vzdělání a zkušenost učitelky v tomto směru, ale také dovednost 

pracovat individuálně s každým dítětem a jeho vývoj sledovat a dále rozvíjet ve všech 

oblastech. 

Spilková V. a kol. (2004) uvádí, že role učitelky mateřské školy spočívá v pochopení 

a zaměření: 

„významu věkově smíšených skupin pro rozvoj dítěte, 

uvědomění si rizik jednostranného zaměření, 

znalost a respektování vývojových zvláštností každé věkové skupiny, 

nepodporování soutěživosti a soupeření, 

na odklon od frontálních činností, 

na podporu spontánních činností, 

na schopnost řešit konfliktní situace vyslovením nesouhlasu a odmítnutím se na 
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konfliktu podílet, 

na pedagogickou evaluaci, pedagogickou reflexi a sebereflexi, 

na dovednost spolupracovat s rodiči, 

na dovednost týmově spolupracovat."7 

Jak víme, role učitelky mateřské školy vyžaduje nejen profesní dovednosti a 

schopnosti. Na pedagogické práci s dětmi se podílí i řada dalších faktorů, jako je učitelky 

povaha, temperament a její vlastnosti. Každá učitelka je svým způsobem neopakovatelná, 

jedinečná. Děti dávají především přednost učitelce hravé, hodné a mírné. Jinak jí však 

posuzují rodiče. Ti oceňují obětavost, vstřícnost, komunikativnost, ale i to, že je milá a 

příjemná. Svým vystupováním, jednáním a temperamentem si tvoří svou vlastní image. Je 

přirozené, že děti různých povah nacházejí zalíbení v různých typech učitelek mateřské školy. 

Děti „sportovci" mají rádi tu sportovní a aktivní, ti „mazlíčci" zase tíhnou к náruči učitelky. 

Pravidlo je v š a k jednoduché - důležité je, aby učitelka měla pěkný a milý vztah к dětem, aby 

o dítě měla zájem a měla vstřícný vztah ke spolupráci s rodinou. 

1. 1. 2 Změna přístupu mateřské školy к rodině 

Spolupráce s rodiči a jejich zapojení do života mateřské školy velmi ovlivněna 

přístupem učitelky, se kterou jsou rodiče v každodenním kontaktu, tedy nejvíce v době 

předávání dítěte učitelce a při jeho vyzvedávání z mateřské školy. Velmi záleží na učitelce, na 

jejím přístupu к rodičům, na stylu a způsobu jednání s nimi. V souvislosti s porevolučními 

změnami se změnil přístup učitelky nejen к dětem, ale i к rodičům. Mezi učitelkou a rodiči 

jde o partnerský vztah, který by měl být vybudován na vzájemné důvěře, umění učitelky 

přijmout každé dítě i každého rodiče takového jací jsou, s porozuměním a empatií. Pro rodiče 

je nesmírně důležité, aby věděli, že učitelka přijímá jejich dítě s láskou. Velmi záleží, jakým 

způsobem učitelka jejich dítě přijímá a i na stylu její komunikaci, sdělování informací i 

naslouchání. Učitelka není ta, která by měla rodiče zahlcovat požadavky a radami, co dítě 

může a nemůže, jak by se mělo chovat apod. Učitelka by měla nechat prostor pro vyjádření 

rodičům, měla by umět dokázat rodičům naslouchat, pokud sami chtějí něco sdělit. Každá 

Spilková V., : Současné proměny ve vzdělávání. Paido. Brno 2004, s. 85 
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informace o dítěti je nejen pro učitelku, ale především pro rodiče velmi důležitá, rodiče mají 

tu hlavní úlohu při výchově a rozvoji jejich dítěte a tudíž i ve vztahu s učitelkou mateřské 

školy. Pro rodiče je také velmi důležité slyšet od učitelky, jak jejich dítě prožilo den 

v mateřské škole. Je velmi důležité, aby se nemuseli stále každý den učitelky ptát, ale aby 

sama učitelka dokázala navázala s rodiči kontakt a komunikaci, byť jen krátkou, ale takovou, 

u které rodiče pochopí a budou vědět, že učitelka má o jejich dítě zájem. Je také velmi 

důležité, co učitelka rodičům o dítěti říká a jakým způsobem informace o dítěti sděluje. 

Rodiče velmi rádi slyší o svém dítěti pozitivní vyjádření, určitě není dobré, pokud by učitelka 

zahlcovala rodiče tím, že bude rodičům sdělovat, co dítě špatně udělalo a jak se nevhodně 

chová. Učitelka by měla ve vztahu s rodiči dokázat vyjádřit jeho pozitivní a silnější stránky a 

tím rodičům pomáhat v pozitivním rozvoji dítěte. Na druhou stranu je i uměním učitelky 

rodičům příjemně sdělit i méně silnější stránky dítěte a i na těchto zjištěních budovat společně 

s rodiči pozitivní a harmonický rozvoj dítěte. 

O učitelky naladění vypovídá i neverbální komunikace, kterou rodiče velmi vnímají a 

přirozeně si tak vytvářejí vztah к její osobnosti, který je základem pro vybudování jejich 

spolupráce a porozumění. I výrazem obličeje a úsměvem učitelka sděluje a vyjadřuje pozitivní 

kontakt a přístup к samotnému rodiči. Učitelka je rodiči vnímána komplexně a jedině její 

vstřícné a milé jednání je cestou к pozitivní a přátelské spolupráci s rodiči, při které je pro obě 

strany nej důležitější spokojené dítě a jeho harmonický rozvoj ve všech jeho oblastech a 

souvislostech podle jeho individuálního vývoje. 

S. Koťátková (2002) doporučuje učitelkám mateřské školy při jednání s rodiči a komunikaci 

s nimi tyto přístupy: 

• „Akceptovat vnitřně i ve verbálním a neverbálním vyjadřování rozdíly rodin, jejich 

dispozice a výchovné styly, odklonit se od vnitřní kritiky. 

• Přirozeně a s tolerancí přijímat láskyplné dítě a akceptovat neklid a nejistotu rodičů, 

kteří v ranním shonu přivádějí, a dávat jim svým klidem a pozitivizmem najevo, že 

bude s dítětem vše dobré a v pořádku. 

• Empaticky vnímat rozpoložení rodiče, který dítě přivádí (odvádí), nechat mu svobodu 

pro vyjádření, dokázat emfaticky naslouchat, chce-li něco vysvětlit a sdělit. Hlavní 

úlohu zde mají rodiče, ne učitelka. 

• To, co do rodičů uslyší, patří jen jí, nikoli celému učitelskému sboru nebo širší 

veřejnosti. 
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• Výrazově i verbálně vyjadřovat komunikaci s rodičem tuto triádu: vidím - rozumím -

přijímám. 

• Autenticky vypovídat o dni, který dítě prožilo, se zdůrazněním všech jeho pozitivních 

projevů a perspektiv. 

• Otevřeně, přirozeně hovořit o případných obavách o dítě, o snaze mi pomoci, o 

hledání cesty, jak ho lépe pznat a porozumět mu. 

• Autenticky sdělit: nevím si rady, poraďte mi, vy ho znáte lépe apod."8 

* Koťátková, S., : Informatorium. Portál. Praha 10/2002 
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2 SPOLUPRÁCE A SOUVISEJÍCÍ POJMY V ODBORNÉ LITERATUŘE 

2 .1 Vymezení pojmu spolupráce a pojmů souvisejících 

Jedním z předpokladů kvalitního předškolního vzdělávání je spolupráce a to 

spolupráce uvnitř mateřské školy i spolupráce ve vztahu к rodičovské i širší veřejnosti. 

Základním partnerem každé mateřské školy jsou rodiče a právě kvalita vzdělávání a celý chod 

mateřské školy závisí do značné míry na tom, jak se všem zaměstnancům mateřské školy 

podaří navázat spolupráci nejen s rodiči, ale i ostatními partnery. 

Pojem spolupráce je velmi frekventovaný termín, na mateřských školách obzvláště 

používaný nejen v teorii, ale i v praxi. Pod tímto pojmem si můžeme například představit 

ochotu respektovat druhého, být ochoten vyslechnout jiný názor, být ochoten poskytnout a 

přijmout zpětnou vazbu. 

Termín spolupráce vymezuje autorka L. Kolajová (2006) v knize Týmová spolupráce 

jako „systematickou integraci úsilí jedinců při dosahování společného cíle. "9 

S pojmem spolupráce souvisí i termín kooperace, který je používán v běžné praxi 

oblasti školství a tedy i v mateřských školách a především v souvislosti se spoluprací 

pedagogů při jejich práci s dětmi. 

2. 2 Současná mateřská škola a týmová spolupráce 

V souvislosti se změnami pojetí pedagogické práce začíná nabývat na významu pojem 

týmová spolupráce. I nově vzniklý dokument RVP PV hovoří o práci v pedagogickém týmu. 

Termíny spolupráce a týmová spolupráce mají při aplikaci v praxi mnoho podobného, přesto 

se však od sebe liší. Jak uvádí Kolajová (2006), „v obou případech lidé pracují společně na 

úkolu a společně sdílejí odpovědnost za výsledek."10 

kolajová, L„ : Týmová spolupráce. Grada. Praha 2006, s. 46 

Kolajová, L., : Týmová spolupráce. Grada. Praha 2006, s. 46 
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Týmová spolupráce se však vyznačuje obrovskou mírou společného zaujetí a nadšení, 

členové týmu mají к sobě vzájemnou důvěru, jeden o druhého se zajímají, pozorně vnímají 

vyslovené názory a pocity a též své názory vyslovují bez zábran. Tým si vytváří společné cíle, 

kterých chce dosáhnout, je sehraný, členové se vzájemně doplňují, úkoly sami a bez zábran si 

delegují. 

H. H. Donnely vysvětluje termín týmová spolupráce jako „společné plnění společných 

cílu celým kolektivem členů pracovního týmu" 

Týmová spolupráce probíhá v profesní skupině utvořené z jednotlivých členů. Slovo 

„tým" znamená v původním staroanglickém termínu „spřežení, potah". V přeneseném smyslu 

rozumíme týmem sportovní mužstvo. V obou případech působí jejich složky (koně či hráči) 

jako celek a plní společný cíl. Slovo tým naznačuje, že tu nejde o přesah jednotlivce, že tým je 

víc než jedinec. 

Termín tým vystihuje Z. Pitra (2002) tak, že „tým je skupina jedinců, kteří se společně 

podílejí na dosažení určitého cíle "'2 . S. Kubias (2002) zas říká, že tým je jako prostředek pro 

dosažení požadovaného cíle. Tímto cílem je dosáhnout vyšší výkon než může dosáhnout 

jednotlivec. " 13 

Z uvedených pojmů a charakteristik lze shrnout, že spolupráce může začínat ve 

skupině, tudíž může probíhat ve skupině nebo v týmu, přičemž spolupráce ve skupině a 

v týmu je rozdílná. 

Aby se však stala skupina lidí týmem, musí navzájem spolupracovat a ne jen pracovat 

spolu. 

Pokud se vytvoří skupina, která je vytvořena ředitelkou školy na základě přidělené 

pracovní náplně, hovoříme o formální skupině. Funkce formální skupiny se vyznačuje touto 

charakteristikou: 

• je prostředkem pro vykonání složitého úkolu, který je podmíněn vzájemnou závislou 

činností jednotlivců, 

- umožňuje vznik a rozvoj nových myšlenek, jelikož různé informace jsou rozloženy mezi 

několik jedinců, 

Donelly, J. H. : Management. Grada. Praha 
12 D . 

Pitra, Z., : Dovednosti a image manažera. Bankovní institut. Praha 2002. s. 150 

Kubias, S. : Úvod do managamentu - 2001. Technická univerzita. Liberec 2002, s. 89 
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skupina přináší více množství informací a interakci mezi členy s různými informacemi, 

skupina nové členy učí a přináší jim nové informace. 

Skupina může mít i funkce individuální, které přispívají к uspokojování individuálních 

potřeb členů skupiny: 

uspokojuje individuální potřebu přátelství 

dává jednotlivcům příležitost ověřovat si a sdílet jejich chápání sociální reality 

omezuje úzkost jednotlivců, jejich pocity nejistoty a bezmocnost 

poskytuje člověku mechanismy pro řešení osobních a interpersonálních problémů. 

Vedle formální skupiny utvořené vedením školy se objevují i skupiny neformální, které 

jsou vytvořeny například na základě stejného odborného zaměření či specifikace, společných 

zájmů, sympatií apod. V mateřských školách mohou například podle společného zaměření, 

podobných zájmů a sympatií pracovat učitelky v jedné třídě nebo v případě pavilonové školy 

na jedné části budovy. 

Aby však mohl být vytvořen spolupracující tým, je nutná spolupráce všech 

jednotlivců z utvořené formální skupiny, která má i funkce individuální. Autorka E. 

Zahrádková uvádí zásady, které je dobré pro utvoření a udržení týmu při práci respektovat: 

» - být ochoten pracovat na sobě a revidovat některé dosud zaběhané postupy a 

pravidla, pokud již nesloží dostatečně 

- být ochoten poskytnout a přijmout zpětnou vazbu 

- být ochoten opravdu slyšet jiný názor (nikoli pouze poslouchat a přitom neslyšet) 

• být si vědom, co je cíl spolupráce 

• respektovat, že jsme různí a máme své pravdy"14 

Jaký je tedy rozdíl mezi pojmem tým a skupina: 

Tým je skupina jednotlivců, kteří sledují společný cíl, vyznačují se intenzivními 

vzájemnými vztahy a mají jasně stanovená pravidla a určené role. 

14 
Zahrádková, E.: Teambuilding. Portál, Praha 2005, s. 15 
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Skupina vytvořena účelově к plnění úkolů však ještě nemusí spolupracovat týmově. 

Ze zkušenosti v mateřské škole realita vypadá tak, že je utvořená skupina, kterou tvoří 

jednotlivci a kteří si konkurují a jen zdánlivě spolupracují. 

Vytvoření funkčního týmu, ve kterém všichni členové vzájemně spolupracují a 

doplňují se, je velmi náročné a dlouhodobé. Důležitá je přirozená ochota a zájem, týmová 

práce vyžaduje pracovní nasazení a zaujatost, maximální trpělivost, pochopení a umění se 

ovládat. Předpokládá znalosti a zkušenosti v oboru předškolní pedagogiky a také znalosti a 

zkušenosti teorie týmové spolupráce a neposlední řadě i umění a ochotu jednat s druhými. 

Její dosažení a aplikace umožňuje však dosáhnout kvalitnější práce ve vzdělávací práci celé 

mateřské školy než může dosáhnout samotný jednotlivec při sebevětším úsilí a snaze. Kvalita 

každého jednotlivce přispívá к celkové úrovni vzdělávání celé školy a znamená tak zároveň 

cestu ke zvýšení výkonnosti jednotlivých pracovníků. 

Týmová spolupráce v pedagogické práci přispívá к utváření příznivého klimatu, 

který je základem pro úspěšnou práci všech zúčastněných v mateřské škole. 
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3 SPOLUPRÁCE V MATERSKÉ ŠKOLE 

Institucionální výchova a vzdělávání předškolního dítěte u nás představuje první fázi 

cíleně strukturovaného vzdělávacího systému. Mateřská škola se stala legislativně v rámci 

vzdělávací soustavy zakotveným druhem školy a řídí se tak odbornými pravidly a zákony 

jako všechny ostatní školy. 

Po roce 1989 prošla mateřská škola zásadními změnami a to v celém jejím pojetí i 

fdozofii. Do roku 1989 představovala určitý nástroj pro dosahování společenských cílů, které 

byly preferovány před zájmy dítěte. Upřednostňována byla příprava na školu, která byla 

zaměřena na získání vědomostí a dovedností a to s malým zřetelem к individuálním potřebám 

a zvláštnostem dítěte. Rodina dítěte nebyla příliš respektována, ale spíše se měla podřídit 

požadavkům mateřské školy. 

V současné době je mateřská škola orientována na rozvoj každého dítěte, do popředí 

staví osobnost dítěte, jeho přirozený rozvoj s respektováním individuálních potřeb a jeho 

zájmů, se snahou připravit dítě pro život. Cílem pedagogického procesu je dosáhnout 

vysokého stupně samostatnosti každého dítěte, individuálního získávání kompetencí, které 

bude každé dítě schopno uplatňovat v jeho dalším životě a vzdělávání. К dosažení toho cíle 

se využívá různých forem a metod práce. 

Jednou z důležitých oblastí a pro rozvoj každého dítěte je spolupráce mateřské školy 

s rodinou. Rodinné prostředí je prvním místem, které dítě velmi ovlivňuje a kde dítě poznává 

její soužití. Způsob žití rodiny, kvalita vztahů v rodině i její přístup к péči o dítě významnou 

měrou ovlivňuje jeho celou osobnost. Mateřská škola si je vědoma, že rodinná výchova je 

základem, na kterém staví, proto by měla umět vlivy rozpoznávat a využívat к navázání 

spolupráce v zájmu rozvoje každého dítěte. Proto je velmi důležité, aby byl pobyt v mateřské 

škole harmonickém souladu s rodinou. 

Nejen rodina, ale i spolupráce s dalšími partnery, jako je základní škola, pedagogicko 

psychologická poradna, pediatr, mají také vliv na vývoj dítěte a pokračování v jeho 

dalším rozvoji. Přechod dítěte z mateřské školy do základní školy je významným mezníkem 

v jeho životě a předpokladem úspěšného zvládnutí této změny je určitý stupeň tělesného, 

duševního a sociálního rozvoje dítěte. Vedle rodiny je to právě mateřská škola, která dítě 

dobře zná, jeho individuální potřeby a zvláštnosti. Plní roli poradce, konzultanta a pokud si to 
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rodiče přejí, i roli zprostředkovatele s pedagogicko psychologickou poradnou a se základní 

školou při rozlišování zralosti dítěte a případného návrhu na odklad školní docházky. 

Pro mateřskou školuje důležité mít i dobré materiální a ekonomické zázemí a k tomu je 

nezbytná spolupráce se zřizovatelem a obcí, ve které se nachází. Významná je spolupráce i s 

dalšími partnery., jako jsou různé kulturní instituce, domy dětí a mládeže. Příznivé je i 

navázat spolupráci s různými občanskými sdruženími a v neposlední řadě spolupracovat 

s rodiči, kteří založili na mateřské škole tzv. radu rodičů či sdružení. 

Významný vliv pro utvoření dobrého jména mateřské školy znamená mít kvalitně 

zpracovaný vzdčlávací program, který dětem dává v době jejich pobytu v mateřské škole 

dostatečnou nabídku pro jejich rozvoj. Vzdělávání předškolních dětí není lehký úkol a pro 

pedagogy znamená velkou odpovědnost. Jak je již v práci uvedeno, rodina je prvním místem, 

která má na dítě vliv, proto je potřeba, aby se mateřská škola otevřela především rodičům, ale 

i ostatním partnerům, kteří se mají možnost podílet se na rozvoji dětí. 

3. 1 Aspekty ovlivňující spolupráci na mateřské škole 

Spolupráce v mateřské škole ovlivňuje pedagogickou práci s dětmi v mnoha směrech. 

Základem je vytvoření školního programu, na jehož zpracování by se měli podílet všichni 

pedagogičtí pracovníci. Významný vliv nejen pro vytvoření školního programu, ale i pro další 

spolupráci má i mnoho dalších aspektů, mezi něž patří nejvíce utvořené klima školy. Velmi 

záleží, jaká je atmosféra a nálada mezi pracovníky školy a ta se přenáší na děti. Jestliže jsou 

učitelky pozitivně naladěné, mají úsměv na tváři, vzájemně spolu komunikují, odrazí se jejich 

pozitivní nálada i ve tvářích dětí. Pro utvoření příjemného klimatu je důležitá komunikace a 

to komunikace mezi všemi členy pedagogického týmu, především však komunikace učitelek 

ve třídě. Na utvoření příjemné atmosféry a pohody v mateřské škole má nejvíce vliv vedení 

školy a to svým stylem řízení, s kterým souvisí i komunikace se svými podřízenými 

pracovnicemi. 
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3. 1. 1 Klima mateřské školy 

Na každém pracovišti, tak i v mateřské škole je jednou z nej důležitějších podmínek pro 

její fungování příznivé a vstřícné klima školy. V podstatě se dá říct, že jde o skrytý, 

nehmatatelný a zároveň všudypřítomný fenomén, který ovlivňuje pozitivně i negativně 

provoz celé mateřské školy a má značný vliv na spolupráci všech, tj. lidí spjatých se životem 

mateřské školy. Patří sem vedení školy, učitelé, děti, další zaměstnanci školy, ale i rodiče, 

kteří mají možnost vnímat a podílet se na tom, jaké v mateřské škole je klima a v neposlední 

řadě i další partneři, kteří mají vliv na fungování mateřské školy vliv ať už přímý či nepřímý a 

kteří mateřskou školu aktivují či nějakým způsobem motivují, jako jsou úřady či zřizovatel 

nebo obecní úřad. 

Pojem klima je různě charakterizováno, tento termín definuje řada autorů a dá se vyjádřit 

z několika pohledů. Klima v pedagogickém smyslu definuje Průcha J. (2001) jako klima školy 

a také jako klima třídy. Klima školy označuje jako „sociálněpsychologickou proměnnou, která 

vyjadřuje kvalitu interpersonálních vztahů a sociálních procesů, které fungují v dané škole, 

tak, jak ji vnímají, prožívají a hodnotí učitelé, žáci, příp.zaměstnanci školy."1? Termín klima 

třídy je v Pedagogickém slovníku vyjádřen jako „sociálněpsychologická proměnná, 

představující dlouhodobější sociálněemocionální naladění, zobecněné postoje a vztahy, 

emocionální odpovědi žáků dané třídy na události ve třídě (včetně pedagogického působení 

učitele)."16 

Dalším používaným termínem klima je používáno sociální klima, které v podstatě 

vyjadřuje dlouhodobé jevy pro určitou třídu a její učitelku nebo školu. Podle Mareše J. a 

Křivohlavého J. (1995) znamená termín sociální klima „jevy dlouhodobé, typické pro určitou 

třídu a daného učitele po několik měsíců či let. Jejich tvůrci jsou: žáci celé třídy, skupinky 

žáků v dané třídě, jednotliví žáci, dále všichni učitelé vyučující v dané třídě a konečně učitelé 

jako jednotlivci. Sociální klima třídy je zprostředkovaně ovlivněno též sociálním klimatem 

školy a klimatem učitelského sboru."17 

Termín klima je tedy velmi těžké vyjádřit jedinou výstižnou definicí. V běžné řeči se 

můžeme setkat v souvislosti s tímto termínem i jako vyjádřením určité atmosféry. Zatímco 

15 Průcha, J. : Pedagogický slovník. Portál. Praha 1998, s. 198 
16 Průcha, J. : Pedagogický slovník. Portál. Praha 1998, s. 198 
17 Mareš, J.; Křivohlavý, J. : Komunikce ve škole. Masarykova univerzita. Brno 1995, s. 147 
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klímaje dlouhodobější a stálejší jev, atmosféra působí krátkodobě a je situačně podmíněná. 

Můžeme tedy říei, že klima je souhrnem dlouhodobých vztahů a že základem jsou sociální 

vztahy. 

V mateřské škole působí na vznik klimatu a jeho udržení vzduší tyto vzájemné vztahy 

a vazby: 

- ředitelka a podřízení zaměstnanci (učitelky a provozní pracovníci) 

- vztahy učitelek v celé mateřské škole 

- vztahy učitelek v jedné třídě 

- vztahy učitelek a dětí ve třídě 

- vztahy učitelek a rodičů 

- vztahy učitelek a provozních pracovníků 

- ředitelka školy a ostatní aktéři (děti, rodiče, zřizovatel, úřady apod.) 

Vytvářené klímaje všemi účastníky velmi vnímáno a prožíváno emocionálně a zásadně 

ovlivňuje kvalitu spolupráce pedagogických i nepedagogických pracovníků. Má vliv na 

kvalitu jejich práce, pracovní nasazení a ochotu rozvíjet i ochraňovat vytvořené pozitivní 

vztahy. Vytváření pozitivní atmosféry je velmi náročné, jakožto základového pilíře školního 

klimatu, ale nezbytné pro naplňování potřeby jistoty, bezpečí a blízkých láskyplných vztahů 

nejen pro pracovníky školy, ale i pro děti, na které má atmosféra školy vliv. Děti vnímají 

atmosféru a celkové klima velmi intenzivně a tvoří si obraz, jaký je svět mimo jejich rodinu. 

Na vytvoření klimatu a jeho udržení má vliv přístup, jednání a různorodá dynamika 

reakcí všech pracovníků, každý má podíl na stavu klimatu. Kdo však klima nejvíce utváří a 

nejvíce ovlivňuje, je ředitelka školy. 

Svým vedením lidí, způsobem řízení chodu školy, komunikováním, reagováním na aktuální 

situace vytváří psychosociální prostředí ve škole, je prvním aktivním tvůrcem školního 

klimatu. Svým respektováním jedinečnosti druhých vytváří podmínky pro vzájemné 

respektování, svou spoluprací na činnostech vytváří podmínky pro spolupráci všech 

účastníků. 

J. Solfronk (Pedagogické řízení školy) uvádí, že ředitel školy přispívá к vytváření klimatu 

nejvíce a to stylem práce s lidmi a především svou schopností: 

» - znát lidi, které řídí, jejich zájmy, potřeby, osobní problémy, hodnoty a aspirace 

- stimulovat je a motivovat pro práci 

- objektivně a spravedlivě je hodnotit a ocenit 
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- tolerance, porozumění a jednání uplatňované při stylu řízení"18 

Důležité je však, aby bylo klima příjemné a naplněné pocitem bezpečí milých 

přátelských vztahů. Je důležité, aby ředitelka školy uměla vzájemné vztahy důvěry 

podněcovat a dokázala podporovat učitelky, děti i ostatní pracovníky ke kooperaci. 

V partnerství, ve vztahu já - ty, by mělo převažovat vzájemné porozumění, ochota spolupráce 

a tolerance. 

V kanadské provincii Manitoba existuje projekt tvorby mezilidských vztahů nazvaný 

„Řízení srdcem", který je založený na těchto výzvách: 

„Poslouchej mne a rozuměj mi. 

I když se mnou nesouhlasíš, nedělej ze mě špatného člověka. 

Uznej velikost něčeho i beze mě. 

Nezapomínej hledat i moje dobré úmysly. 

Říkej mě pravdu se soucitem." ig 

Ve vzájemných vztazích založených na partnerství, ve kterých převažuje vzájemné 

porozumění, ochota spolupráce a tolerance je podle S. Koťátkové i „významná rovnováha 

umění impulzy a podněty nejen dávat, ale i přijímat."20 Znamená to, že pokud se snaží jen 

jedna strana vytvářet vzájemné pozitivní vztahy, vydává podněty a impulzy a druhá strana je 

nepřijímá, nejde od ní žádná reakce, vzniká nebezpečí negativní atmosféry, které má vliv na 

celkové klima školy. 

Pro vznik a udržení pozitivního klimatu v mateřských školách uvádí S. Koťátková 

(rok) rovnováhu právě těchto vztahových podnětů a komponent, které by měly platit jak pro 

učitelky, tak pro ředitelku: 

- „poslouchám tě a snažím se ti porozumět - očekávám, že i ty mi nasloucháš a chceš mi 

porozumět; 

- i když s tebou teď zrovna nesouhlasím, nemyslím si, že jsi špatná - očekávám, že i když se 

mnou nebudeš souhlasit, neodsoudíš mě; 

18 
Solfronk, J. : Pedagogické řízení školy. Praha 1994, s. 10 

14 
Solfronk, J. : Pedagogické řízení školy. Praha 1994, s. 10 

Koťátková, S. : Informátori um. Praha 6/2004, s. 8 
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- hledám tvoje dobré stránky a uznávám, v čem jsi šikovná - očekávám, že také najdeš uznání 

pro to, co umím; 

- snažím se říci ohleduplně názor na to, co se ti nedaří, a nabízím pomoc a radu - očekávám, 

že když se mi nebude dařit, řekneš mi to citlivě a pomůžeš mi; 

- snažím se uznat a ocenit tebe, i když mě se práce zrovna moc nedaří - očekávám, že i ty 
• 91 

uznáš, co se mi podařilo, i když zrovna nemáš nej lepší dny." 

Klima školy postihuje vztahy pozitivní i negativní včetně kooperace a spolupráce, 

vzájemného porozumění, ale i netolerance, nepochopení a konfliktů. Pro příznivé klima, které 

motivuvuje ke spolupráci a kooperaci, je podle Koťátkové (2004) důležité, aby v něm 

dominovaly vztahy založené: 

- „na přijetí, porozumění a laskavosti; 

- na respektování a uznání; 

- na objektivním a spravedlivém ohodnocení; 

- na ochotě spolupracovat; 

- na přijetí a zájmu o své povolání a na spokojenosti s prací; 

- na přijetí a respektování nutné organizovanosti a pořádku; 

- na etických principech jednání s druhými a vyjadřování se o nich; 

- na ochotě obecně vnímat a preferovat všechny pozitivní jevy."22 

Jak je již uvedeno, na vzniku, fungování a proměnách klimatu se podílejí všichni aktéři 

daného systému, tj. lidé se životem školy spjatí. Denně vstupují do mateřské školy i rodiče, 

kteří se podílejí taky na tom, jaké je klima školy. 

Na klimatu školy se však mnohdy nepřímo podílí i celá řada těžce postižitelných 

dalších faktorů. Jedná se o faktory uvnitř školy, tzv. vnitřní a faktory mimo mateřskou školu, 

tzv. vnější. 

Mezi vnitřní faktory patří: 

- složení pedagogického týmu 

- vzdělání jednotlivých pedagogů 

Koťátková, S. : Informatorium. Portál. Praha 6/2004, s. 8 

Koťátková, S. : Informatorium. Portál. Praha 6/2004, s. 8 
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- informační systém školy 

- jasná pravidla chodu školy 

- styl řízení školy 

- školní vzdělávací program 

- podmínky pro práci školy, a to jak ekonomické a materiální, tak i lidské (pochopení 

pro pedagogické, ale i osobní problémy spolupracovníků) apod. 

Složení pedagogického týmu podle věku, podle jednotlivých povah, zájmů lidí, ale i 

vzdělání a specifické zaměření jednotlivých pedagogů školní klima velmi ovlivňuje a má vliv 

na utváření stabilních vzájemných vztahů. Roli ve vzdělávacím klimatu hraje i vybavení 

nejen školy, ale i třídy. Jde nejen o funkční vybavení nábytkem, ale i o úroveň hygienických 

podmínek. Nelze opomenout ani organizační systém školy, tj. způsob vedení, řízení, 

organizace chodu školy a dělba práce mezi aktéry. 

Ovlivňování klimatu vnějšími faktory: 

- velikost školy a typ budovy 

- mikroklima obce, sociokulturní prostředí, ve kterém se mateřská škola nachází 

- úroveň vytvořeného jména mateřské školy 

- vliv státní správy a samosprávy a zřizovatele 

- vliv rodičovské veřejnosti 

Klima a spolupráci pedagogických pracovníků ovlivňuje velkou mírou velikost a typ 

budovy. Větší mateřské školy jsou většinou pavilonové, pedagogické pracovnice jsou 

převážnou většinou pracovního času na jednom pavilonu, ve kterém pracují s dětmi. Kontakty 

a utváření spolupráce s ostatními pedagogy na jiném pavilonu je tak náročnější a obnáší 

především spolupráci v mimopracovní dobu. Také většinou není v prostorách mateřské školy 

navíc místnost к setkávání pedagogických pracovníků či celého pracovního týmu mateřské 

školy. 

Vnější klima dále ovlivňují činitelé, kteří vstupují do školy prostřednictvím zákonů, 

vyhlášek, kontrolních mechanismů školské správy, ale také veřejnost a mikroklima obce. 

Jedná se především o rodiče, kteří bydlí v regionu, ve kterém se mateřská škola nachází a 

sociokulturní prostředí má na mateřskou školu vliv. 
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3. 1. 2 Komunikace 

Slovo komunikace je latinského původu a jeho výklad zní „ učiniti společným, " což je 

pochopitelné, neboť v případě výměny myšlenky je zapotřebí alespoň dvou osob. 

Komunikace je snad tím nej důležitějším faktorem při pedagogické práci. S tímto pojmem se 

setkáváme v mnoha oblastech, ve fdosofíi, informatice, lingvistice a v dalších jiných 

oblastech. Ve výchově a vzdělávání je však komunikace základem. 

Komunikaci lze chápat jako významný prostředek к předání informace, znamená tedy 

v podstatě přenos a výměnu informací, sdělování a dorozumívání. Z pedagogického hlediska 

podle Průchy (2001) je důležitá „sociální komunikace, tj.sdělování a dorozumívání mezi 

lidmi."23 Z hlediska psychologického podle Sillamy (2001) představuje komunikace 

„především percepci, která obsahuje úmyslný či neúmyslný přenos informací. "24 

Ve školách se setkáváme s tzv. pedagogickou komunikaci, o které říká E. Šmelová 

(2004) říká, že je „specifickou formou sociální komunikace"25 a Gavora 1988) charakterizuje 

pedagogickou komunikaci jako „prostředek к uskutečňování výchovy a vzdělávání."26 

V mateřských školách patří к aktérům pedagogické komunikace pedagogové, děti, 

rodiče, ostatní zaměstnanci, zřizovatel apod., účastníkem vzdělávání je však dítě jako jedinec, 

jehož rozvoj je pro nás klíčovým a tudíž i rozvoj v komunikační a řečové oblasti. Právě 

v mateřské škole dítě přebírá vzory řeči, které nápodobou používá ke svému vyjadřování. 

Základ pedagogické komunikace učitelky mateřské školy tak spočívá v jejím srozumitelném 

vyjadřování a to jak v pozici komunikátora, tak i při naslouchání. Při činnosti s dětmi 

předškolního věku má přínos komunikace ve skupině, zde se děti přirozeně a samovolně 

vyjadřují a i učitelka má právě možnost dětem více naslouchat. 

Důležitá je však i společná komunikace dospělých na pracovišti, která má vliv na 

utváření vztahů dobré důvěry a podílí se i na klimatu školy. 

J Průcha, J. : Pedagogický slovník. Portál. Praha 1998, s. 111 
24 Sillamy, N. : Psychologický slovník.Univerzita Palackého. Olomouc 2001, s. 100 

Šmelová, E. : Mateřská škola - Teorie a praxe. Univerzita Palackého. Olomouc 2004, s. 149 

Šmelová, E. : Mateřská škola - Teorie a praxe. Univerzita Palackého. Olomouc 2004, s. 150 
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Komunikace ústní a písemná 

V běžném životě máme dvě základní formy komunikace a to komunikaci ústní a 

komunikaci písemnou. 

Výhodou ústní komunikace je okamžitá zpětná vazba, rychlost a také účinnost. Součástí 

ústní komunikace je i zabarvení hlasu, pomlky, výraz obličeje, gesta pod. 

Mezi písemnou komunikaci řadíme především dopisy, různá opatření, pokyny, 

předpisy. V pedagogické práci učitelé písemně zaznamenávají plány, hodnocení, pokroky dětí 

a řadu jiných činností. Ředitelka školy využívá písemnou formu pro komunikaci s úřady, 

rodiči, ale i ve škole pro rozbor hospitační činnosti, kontrolní atd., vydává různá nařízení, 

směrnice, zápisy, pokyny a také písemné informace pro rodiče 

Řeč 

Řeč je nej častějším prostředkem komunikace, má velký vliv na rozvoj osobnosti a 

představuje hlavní nástroj myšlení. Proto je velmi důležité působení vhodného jazykového 

vzoru a u dětí věnovat pozornost jejich jazykovému vývoji. 

Pro předškolní dítě má rozvíjení řeči pro jeho rozvoj významný vliv. Řeč rozvíjí jejich 

schopnost myšlení a právě prostřednictvím komunikace přijímají nové podněty, vyjadřují vše, 

co potřebují a také řečí napodobují své sdělování ostatním. Proto je velmi důležitý jazykový 

vzor a to nejen rodičů, ale všech, kteří jsou v přítomnosti dětí, vzdělávají je a vychovávají. 

Jazyková vybavenost učitelky mateřské školy a její způsob komunikace je pro rozvoj 

řeči dětí v předškolním věku velmi významný. 

Komunikace verbální, nonverbální 

S okolím komunikujeme řečí, slovy, ale také mimoslovní komunikací, tj. postojem, 

gesty či určitým výrazem tváře. Komunikace tak probíhá na dvou úrovních: na slovní 

(verbální) a na mimoslovní (neverbální). 

Při verbální komunikaci si pravděpodobně vybavíme určitý rozhovor nebo vzájemné 

Předávání myšlenek, názorů, ale i emocionální rozpoložení účastníka a charakter jeho 

prožitků. 

Při pedagogické práci v mateřské škole má směrem к dětem významný vliv verbální 

komunikace a to pro rozvoj jejich řeči. Nejde jen o obsahovou stránku, co učitelka chce dětem 

sdělit, ale také jak je sdělení řečeno. To znamená, že učitelka by měla měnit tón a barvu hlasu, 

velmi důležitá je délka sdělení. Jde o to, aby učitelky sdělení nebylo příliš monotónní, je 
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důležité nechat prostor pro přestávku, aby se mohly vyjádřit i děti. Velký význam mají krátké 

pauzy a chvíle ticha uprostřed sdělení, učitelky sdělení by mělo být к dětem konkrétní a mělo 

by mít logickou strukturu. V neposlední řadě je třeba uvést, že učitelka by měla vést děti 

к respektování pravidel slušné komunikace, tzn. neskákat do řeči apod. 

Při komunikaci s dětmi v mateřské škole dochází к řadě rozhovorů. Mareš a 

Křivohlavý (1995) vymezili zásady, kterými by se měl pedagog při rozhovoru s dítětem řídit: 

„ Vciťovat se do stavu dítěte - to znamená umět se do dítěte vcítit a umět odhadnout, co se 

s dítětem děje. 

Respektovat osobnost dítěte - respekt к dítěti je základem výchovného působení. 

Zaujmout autentický, opravdový postoj - upřímnost v dané situaci к sobě samému i к dítěti 

Být konkrétní - umět být konkrétní a věcný."27 

Komunikace neverbální 

Kromě verbální formy sdělení používáme však ještě komunikaci neverbální, 

mimoslovní. Tento druh komunikace především vyjadřuje řečí těla co říkáme, jak říkáme a 

také může vyjadřovat náš vztah к člověku, se kterým hovoříme. Do této skupiny komunikace 

řadíme tón hlasu, mimiku, ale i různá gesta, kterými vyjadřujeme naše pocity, postoje, názory, 

jako například smutek, radost, opovržení, náklonnost apod. Dá se říci, že základ sdělování je 

již v komunikaci neverbální, která vypovídá o jejím přirozeném naladění. A právě celkové 

vnitřní naladění učitelky je vnímáno ve třídě nejen dětmi, ale i rodiči a všemi ostatními 

pracovníky. Celkový výraz učitelky, pozitivní naladění obličeje a milé jednání je výrazem 

pozitivního porozumění a přijetí, které otevírá cestu vzájemné důvěry v partnerských 

vztazích. 

Komunikační přistup 

Velmi důležité je také zvolit adekvátní komunikační přístup, to znamená styl a způsob 

komunikace. Důležité je, aby učitelka dokázala zvolit vhodný zvolit adekvátní a citlivou 

komunikaci při jednání s dětmi i s rodiči i při jednání s kolegyněmi v mateřské škole. 

Mareš, J.; Křivohlavý, J. : Komunikce ve škole. Masarykova univerzita. Brno 1995 
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Pro učitelku mateřské školy je typické časté prostřídávání komunikačních přístupů 

během dne. Měla by umět dokázat zvolit adekvátní přístup komunikace, tj. zvolit vhodný 

způsob komunikace se tříletým dítětem a dokázat zvolit vhodný komunikační přístup s rodiči, 

ale i se spolupracovníky, ředitelkou mateřské školy, zřizovatelem či se zástupci základní 

školy. Styl komunikace s dítětem a dospělým se od sebe odlišují, taktéž styl komunikace 

s kolegyní či se zřizovatelem. 

Komunikační přístupy pro jednání s kteroukoliv osobou by se však měly vyznačovat 

uměním dokázat přijmout partnera a přirozeně mu porozumět. 

Základním znakem komunikačního přístupu je nedirektivní přístup, který se vyznačuje 

aspekty umění se vcítit, porozumět respektovat. Jedná se o aspekty humanistického pojetí 

akceptace, empatie a autencita. 

Učitelka dává svým stylem jednání a přístupem ke komunikaci a uměním jednání 

podřizovat komunikačnímu partnerovi, ostatním možnost poznat její osobnost. 

3. 1. 3 Velikost mateřské školy a počet pedagogických pracovníků 

Velikost mateřské školy a počet pracovníků ve skupině je podstatný faktor, který 

působí na vzájemné vztahy i na soudružnost skupiny. Je velmi těžké říct, zda je výhodnější 

pracovat ve skupině s menším počtem pracovníků či ve skupině, která má pracovníků více. 

Obecně však lze říci, že uvedené skutečnosti mají vliv na činnost ve skupinách: 

1) Pracovníci ve větších skupinách lépe akceptují autoritativní způsob. Jsou hůře 

ovlivnitelní a méně se účastní skupinových aktivit. 

2) Velké skupiny mají více formalizovaná pravidla a častěji dochází к problémům a ke 

konfliktům mezi podskupinami, které preferují své zájmy před zájmy celého týmu. 

3) Ve velkých skupinách je spokojenost členů nižší. Je to zpravidla proto, že je 

pracovníkům věnována menší pozornost a že cítí méně příležitostí к participaci na 

rozhodování. V malých skupinách jsou více „vtaženi" do jejího vedení. 

Je tedy zřejmé, že i menší mateřská škola, která má méně pedagogických pracovníků 

se jeví pro týmovou spolupráci jako ideální. 

Autorka V. Khelerová uvádí, „že optimální počet pro efektivní práci skupiny je 5 

členů. Tato skupina je ještě dostatečně malá, aby se dala řídit a aby mezi sebou měli členové 
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vytvořený vztah a je příliš malá na to, aby se vytvářely podskupiny. Počet členů je již 

dostatečný к rozdělení práce." 

„ Tým je malá skupina lidí, jejichž schopnosti se vzájemně doplňují a kteří usilují o dosažení 

společného záměru a cílů, odhodlaných spolupracovat a zodpovědných navzájem ". 

(K. Smith, The Wisdom of Tems) 

3. 1. 4 Styl řízení ředitelky mateřské školy 

Změny ve společnosti se dotkly nejen pedagogů, ale i vedení škol, tedy i ředitelek 

mateřských škol. Její role je stále více náročnější, složitější a různorodější. Vyžaduje nejen 

více znalostí, schopností a dovedností v oboru předškolní pedagogiky a pro oblast řízení, ale i 

dovednost vést pedagogy ke vzájemné spolupráci. S tím souvisí i styl jejího řízení. Pro 

ředitelku mateřské školy by bylo dobré, aby se seznámila se styly řízení, s čímž souvisí i styl 

řízení spolupráce pedagogické práce. 

O stylech řízení pojednává řada autorů, nejvíce známé je klasické třídění stylů podle 

toho, do jaké míry využívá nadřízený své pravomoci, v našem případě tedy vedení mateřské 

školy. 

Autoritativní styl - nadřízený rozhoduje sám, řídí formou příkazů a jednoznačně 

očekává jejich plnění. Motivuje jednak autoritou svého slova, jednak využitím odměny či 

postihu. 

Demokratický styl - nadřízený se radí se členy týmu, vytváří prostor pro spolupráci na 

koncepci, projektech, plánech, úkolech a způsobech jejich realizaci včetně hodnocení. 

Konečné rozhodnutí má vždy vůdce sám. 

Participativní styl - nadřízený se radí se spolupracovníky o očekávaných úkolech, o způsobu 

jejich postupu a realizace, o systému společné kontroly a tak dále. Vzájemná spoluúčast na 

řízení (participace) je ovšem značně široká: může začínat od formy, kde se na počátku vůdce 

zeptá na názor ostatních a pak vše rozhoduje sám, až po způsob, kdy přenechává všechny své 

kompetence podřízeným včetně realizace úkolů a sám vystupuje jako reprezentant a 

informátor. 

28 
Khelerová, V. : Komunikační dovednosti manažera. Grada Publishing. Praha 1995, s. 83 
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Tento styl vyžaduje maximální důvěru ve spolehlivost členů pracovního kolektivu, proto 

může být uplatňován v mateřské škole, ve které ředitelka školy věří ve spolehlivost svých 

podřízených, má s nimi dlouhodobé zkušenosti a na základě důvěry a znalosti pracovníků jim 

může zadávat samostatné plnění rozsáhlejších úkolů. 

Na každém vedení mateřské školy záleží, jaký zvolí styl řízení pedagogické práce. 

Nikdy nejde zvolit jen jeden styl, je dobré styly kombinovat podle aktuální situace. Je však 

důležité, aby ředitelka působila nejen jako řídící pracovník, ale i jako partner, dokázala 

pedagogům poradit, uměla jim poradit, dokázala s nimi konzultovat a uměla i vydávat 

rozhodnutí. Vždy záleží na stylu jejího podání, převažující autoritativní a direktivní styl 

z pozice moci nevede v současné době к partnerské spolupráci. Důležité je, aby dokázala 

rozhodnout konkrétně a věcně, avšak jako partner svých spolupracovníků, která nese zároveň 

za výsledky i rozhodnutí zodpovědnost. 

Vhodně zvolený styl řízení je základní podmínkou spolupráce všech pedagogů a přispívá 

к utváření příznivého klimatu v mateřské škole, který je základem pro úspěšnou týmovou 

spolupráci. 

3. 3 Spolupráce uvnitř mateřské školy 

Pro každou mateřskou školu je důležité mít nejen vlastní kvalitní vzdělávací program, 

je však ale důležité mít vytvořené pozitivní vzájemné vztahy mezi všemi aktéry - ředitelkou, 

učitelkami, dětmi, rodiči i s nepedagogickým personálem. 

Na fungování celého provozu se tak podílí všichni členové mateřské školy a to 

pracovníci pedagogičtí i nepedagogičtí. Největší vliv pro vytvoření fungující spolupráce má 

ředitelka školy, její osobnost, její styl jednání a umění vést pracovníky ke spolupráci ve 

vlastní přípravě a pedagogické práci s dětmi. 
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3. 3. 1 Síť vzájemných vztahů pro spolupráci na mateřské škole 

Učitelky přestavují hlavní roli procesu výchovně vzdělávací práce a velmi významný 

vliv mají na vznik a udržování třídního a školního klimatu, který je založen na kooperaci 

všech zúčastněných v mateřské škole. 

Tabulka uvádí vzájemné vazby a základní aspekty spolupráce učitelky mateřské školy jakožto 

hlavní nositelkou procesu výchovně vzdělávací činnosti. . Jde o rozsah činností při spolupráci 

v pedagogické práci na mateřské škole. 

Vztah Vzájemná spolupráce 

Učitelka - dítě respektování osobnosti dítěte a jeho potřeb 
rozvíjení dítěte v souladu s RVP PV 

Učitelky ve třídě Rozhovory o vzdělávací činnosti 
Hodnocení pokroků dětí 
Tvorba TVP PV 
Vzájemné hospitace 
Vytváření pravidel 
Evaluační činnosti 
Předávání zkušeností 
Neformální setkávání 

Učitelky na celé MŠ Rozhovory o vzdělávacích procesech celé 
MŠ 
Tvorba ŠVP 
Metodické a rozborové činnosti 
Neformální setkávání 
Vzájemné hospitace 
Předávání zkušeností 
Vytváření pravidel 
Evaluační činnosti 

Učitelky - ředitelka Tvorba ŠVP 
Metodické a rozborové činnosti 
Hospitace 
Zajišťování činností 
Zajišťování provozu 
Předávání zkušeností 
Evaluační a kontrolní činnosti 
Neformální setkávání 

Učitelky - ostatní nepedagogičtí pracovníci Zapojení se do tvorby ŠVP(podmínky 
vzdělávání- věcné, životospráva, organizace) 
Evaluační činnosti 
Sdílení vizí 
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3. 3. 2 Tým pedagogů na MS a jejich spolupráce 

Vzájemné vztahy pedagogických pracovníků mají významný vliv na celé klima 

mateřské školy. Vztahy jednotlivých učitelek celého týmu a dvojice učitelek z jednotlivých 

tříd by měly být úzce propojeny a na jejich přístupu záleží, jak dokáží mezi sebou a spolu 

jednat a komunikovat. Důležitý je samotný přístup к sobě i druhým a umění respektovat, 

ochotně naslouchat a aktivně vnímat. Vnímat řeč komplexně, její obsahovou stránku i 

emotivní. 

Na spolupráci celé skupiny pedagogů má význam nejen to, jak spolu jednáme, 

komunikujeme, ale i to co nás spojuje, obklopuje a v jakých spolupracujeme podmínkách a to 

i těch materiálních a těch tzv. vnějších, které jsou pedagogům dané a které nemohou ovlivnit. 

Jejich spolupráci pedagogů velmi ovlivňuje, v jakém prostředí se mateřská škola nachází a na 

její velikosti, tj. na počtu tříd a počtu pedagogů. Také má velký vliv na spolupráci typ budovy. 

Spolupráce v mateřské škole pavilónového typu je pro pedagogy obtížnější, pedagogové 

odděleni od sebe pavilony mají к sobě více daleko, proto lépe spolupracují pedagogové na 

stejném pavilonu. Týmy pedagogů, které jsou menší, jsou spolu v jedné budově, tak mají 

vytvořeny pozitivnější podmínky pro vzájemnou spolupráci. Jedná se o to, že tým pedagogů 

by měl společně zpracovávat školní vzdělávací program, což je základ pro pedagogickou 

práci s dětmi. Pedagogičtí pracovníci se tak scházejí a spolupracují v rámci podmínek každé 

konkrétní mateřské školy. Důležité je, aby к sobě našli cestu vzájemné důvěry a ochoty spolu 

pracovat. S vypracováním školního vzdělávacího programu souvisí i společné vypracování 

vzdělávacích témat, pedagogové také společně pracují na projektech, připravují akce a výlety 

vycházející z jednotlivých naplánovaných vzdělávacích témat. Velmi důležité je, aby 

jednotliví členové pedagogického týmu dokázali hodnotit pedagogickou práci a to směrem 

nejen к dětem, ale i každý pedagog sám к sobě. Proto je velmi důležitá spolupráce ředitelky 

školy a to právě s pedagogy především v oblasti metodické a rozborové činnosti. Tato oblast 

je v pedagogické práci jednou z nedůležitějších, proto je důležité, aby pedagogové dokázali 

umět pedagogickou činnost hodnotit, analyzovat a evaluovat. Právě z hodnocení a 

sebehodnocení vycházíme pro další plánování výchovně vzdělávací činnosti, která souvisí i 

s plánováním rozvoje dětí. Předškolní pedagog zajišťuje rozvoj dětí v souladu s jeho 

schopnostmi a možnostmi, proto je velmi důležité, aby učitelka mateřská školy dokázala 

zhodnotit každé dítě podle jeho individuálních a věkových zvláštností a při plánování činností 

dokázala dítě dále na poznaných skutečnostech. Při spolupráci v pedagogickém týmu 
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pedagogů by tak měla být na prvním místě spolupráce v oblasti výchovně vzdělávací činnost, 

kterou je důležité plánovat, realizovat hodnotit a sebehodnotit. A s tím souvisí i organizační 

zabezpečení, kdy pedagogické pracovnice spolupracují i formou organizačních porad, při 

kterých si v rámci pedagogické spolupráce delegují jednotlivé úkoly a zodpovědnosti. 

Spolupráce všech pedagogů je závislá na vzájemné důvěře a porozumění, ale také na 

podmínkách materiálních, ve kterých pedagogové pracují a je jen na nich, aby dokázali 

spolupráci mezi sebou přizpůsobit vztahům a podmínkám mateřské školy, ve které pracují. 

3. 3. 3 Kooperace učitelek ve třídě 

Kooperace neboli spolupráce dvou učitelek v jedné třídě ovlivňuje celkovou atmosféru, 

klima třídy a má také vliv na pohodu dětí, jejich spokojenost a celkové prožívání času mimo 

dobu trávenou se svými rodiči. Spolupráce učitelek je dětmi velmi vnímána a to i jejich rodiči. 

Samotný základ spolupráce dvou učitelek ve třídě spočívá v tom, jaké dvě osobnosti 

učitelek spolu pracují, jak si rozumí, co je spolu spojuje. Může to být povaha, věk, odborná 

specializace, zaměření ale také třeba nadšení pro práci a zaujetí. Toto všechno má velký vliv 

na jejich společnou pedagogickou práci. Porozumění učitelek a vzájemná shoda má vliv na 

celkovou atmosféru a dění celé třídy. 

Dvě učitelky ve třídě bývají spolu zpravidla od dopoledních činností do oběda, tzv. se 

překrývají. To se týká samotné pedagogické práce u dětí. Je tedy velmi důležité, aby učitelky 

к dětem přistupovaly sjednoceným způsobem, aby reagovaly velmi podobným přístupem na 

pozitivní i negativní projevy dětí, Také je vhodné, aby měly učitelky společně s dětmi 

stanovená pravidla, která budou při pedagogické práci v průběhu dne v mateřské škole s dětmi 

dodržovat. Jedná se především o pravidla, která nám nikdo nestanoví ani nenařizuje. Jde o 

Pravidla, která zajišťují bezpečnost a pohodu ve třídě, učí děti vzájemně respektovat v dětské 

skupině jeden druhého, učí respektovat společenská pravidla a také jde o vymezení pravidel, 

která zabraňují rušivému chování ve skupině dětí. Tato pravidla je vhodné stanovit si společně 

s dětmi ať už jen ústně a průběžně si je připomínat, ale také některá pravidla zakreslit i 

s dětmi pomocí např. obrázků či tzv. piktogramů. 
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Ke stanovení pravidel se vyjadřuje J. Petty (1996), kdy uvádí, že „pravidla by měla 

být založena na pohnutkách výchovných, bezpečnostních a morálních, neměla by vycházet 
9Q 

z vaší povahy či osobních sklonů." 

Učitelky v jedné třídě tak mají stanovená pravidla směrem к dětem, je však vhodné si i 

stanovit, jak budou spolu provádět jednotlivé činnost, ať to jsou činnosti spojené s přímou 

výchovně vzdělávací činností, ale i činnosti, které je potřeba písemně zaznamenávat, 

plánovat. 

Základ společné pedagogické práce učitelek ve třídě je Třídní vzdělávací program. Je 

velmi důležité, aby se učitelky společně dohodly na stanovených záměrech a cílech, na 

kterých staví další rozpracování a činnosti. Je vhodné, když konkrétní rozpracování 

jednotlivých částí a činností učitelky zpracovávají spolu. Znají tak společně jednotlivé 

postupy, kroky, které jsou pro realizaci vlastní pedagogické práce velmi důležité, proto je pro 

jejich spolupráci potřebné, když jednotlivé kroky zpracování společně znají. Mohou však 

zpracovávat program i každá samostatně, o to důležitější je pak komunikace mezi sebou a 

vysvětlení si jednotlivých částí, které každá učitelka jednotlivě zpracovala. Pro učitelky ve 

třídě je také velmi významné projevení zájmu o spolupráci s nimi ze strany paní ředitelky. 

Učitelky by měly navazovat na školní vzdělávací program a nejen z tohoto pohledu by měla 

ředitelka školy sledovat, jaký je soulad školního a třídního vzdělávacího programu, ale také 

by měla být nápomocná a umět poskytnout radu a metodickou pomoc nejen při zpracovávání 

třídního vzdělávacího programu, ale i při vlastní vzdělávací činnosti s dětmi. 

Velmi důležitou oblastí spolupráce obou učitelek je umět hovořit a hodnotit svou 

vlastní vzdělávací práci. K tomu patří umět hodnotit vzdělávací činnost, ale také pokroky 

jednotlivých dětí, dokázat je analyzovat a na poznaných skutečnostech umět dál děti přirozeně 

rozvíjet. S tím souvisí i vlastní pedagogická reflexe a sebereflexe. Učitelka by měla dokázat 

hodnotit nejen dítě, ale také sama sebe, co se j í povedlo a nepovedlo a umět také vyslechnout 

názor a hodnocení ze strany kolegyně. Proto mají pro sjednocení jejich pedagogické činnosti 
význam i vzájemné hospitace nebo i doba, kdy jsou u dětí současně. Jedna poznává druhou, 

Jak к dětem přistupuje, poznává její metody a tím mají možnost lépe a přirozeně se pro vedení 

dětí sjednotit. Je důležité, když si mezi sebou dokáží říci, jak to vidím „já" a najdou tak 

společné cesty. 

Nelešovská, A. : Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Grada. Praha 2005, s. 32 
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Vzájemná kooperace obou učitelek ovlivňuje nejen klima ve třídě, má i vliv na pohodu 

a rozvoj dětí. Proto je velmi důležité, aby si kolegyně vzájemně rozuměly, znala jedna 

druhou, a jedna druhou zajímaly a respektovaly se. Jen tato cesta pohody a vzájemného 

porozumění může vést i ke vzájemnému porozumění a pohodě dětí i ostatních zúčastněných 

osob při vzdělávání dětí ve třídě i v celé mateřské škole. 

3. 3. 4 Role ředitelky mateřské školy a její spolupráce s učiteli 

Vykonávat funkci ředitelky mateřské školy je velmi náročná a odpovědná činnost, 

která vyžaduje řízení a spolupráci ve všech oblastech činnosti školy. Ředitelka školy 

organizuje práci směrem ven, ale i uvnitř mateřské školy. Plní tak funkci nejen organizační, 

ale i pedagogickou s přímou výchovnou činností u dětí, a tudíž se na ní vztahují i 

předpokládané odborné přístupy v profesionalitě a odpovědnosti předškolního pedagoga 

uvedené v kapitole 8 RVP PV. 

Jako vedoucí pracovník mateřské školy vykonává ředitelka komplexní činnost, která 

vyžaduje odborné schopnosti a dovednosti především v předškolní pedagogice a schopnost a 

umění řídit školu. Měla by umět spoluvytvářet příjemné pracovní prostředí, být dostatečně 

pružná, adaptabilní a měla by dokázat být přístupná ke změnám, novinkám a trendům. Je 

třeba, aby dokázala reagovat na vzniklé situace a poptávku a tomu přizpůsobovala nabídku 

v programu a činnosti mateřské školy. 

Jedním z nej důležitějších úkolů ředitelky mateřské školy je kvalitní zpracování a 

realizace školního vzdělávacího programu, a to ve spolupráci pedagogických pracovníků, 

žádoucí je však i spolupráce všech zúčastněných (provozní pracovnice, rodiče, partneři školy, 

ale i děti). 

RVP PV, podle kterého mateřské školy v současné době pracují, předpokládá 

týmovou i organizační práci. Kapitola 5.5 Řízení mateřské školy tento styl společné práce 

Pedagogům doporučuje: 

• „Při vedení zaměstnanců vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojovat 

spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechávat jim dostatek pravomocí 

a respektovat jejich názor. Podporovat a motivovat spoluúčast všech členů týmu 

na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. 
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• Rozumně hodnotit práci podřízených, nezapomínat na jejich vhodnou motivaci, 

podporovat spolupráci. 

• Pracovat v pedagogickém sboru týmově a zvát ke spolupráci rodiče. 

• Funkčně plánovat pedagogickou práci a chod mateřské školy, opírat se o předchozí 

analýzu a využívat zpětnou vazbu. 

• Vypracovávat školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy pedagogického 

týmu. 30 

Spolupráce všech pedagogických pracovníků, navození co nej lepší tvůrčí atmosféry 

pro vzájemnou spolupráci a vytvořit co nej lepších podmínky pro kvalitní „klima spolupráce" 

je základem pro pedagogickou práci s dětmi. Je dobré znát lidi, které řídí, jejich potřeby, 

zájmy a schopnosti a umět využít jejich potenciál. Měla by umět stimulovat a motivovat 

к práci а к dalšímu vzdělávání všechny pracovníky školy a umět je spravedlivě ocenit a 

ohodnotit. Pro pedagogickou práci má velký význam umět poradit a dokázat mluvit o tom, co 

se každému konkrétně povedlo či povedlo méně. To znamená, že by vedle své organizační 

kompetence měla dokázat být odborným metodickým poradcem pedagogickým 

pracovníkům. Školní vzdělávací programy by měly pedagogické týmy vytvářet společně, 

ředitelka školy by měla mít odborný metodický dohled nad zpracováním nejen školních, ale i 

třídních programů. Společně vypracované školní vzdělávací programy mají významný vliv na 

kvalitní činnost celé mateřské školy, třídní programy svým obsahem na školní vzdělávací 

programy navazují a znamenají tak konkrétní plnění stanovených cílů. Proto by ředitelka 

školy měla znát dobře jejich obsah a být nápomocná odbornou radou i při vytváření programů 

na jednotlivých třídách. 

Pro vlastní pedagogickou činnost každého pracovníka je velmi důležitá reflexe a 

sebereflexe pedagogické práce, reflexe od kolegů, pedagogického týmu, od rodičů. Jedna 

z nej důležitějších reflexí je právě od vedení školy, ředitelka školy by měla být odborníkem 

především v předškolní pedagogice a měla by umět dokázat hodnotit a analyzovat 

Pedagogické činnosti směrem к učitelům, к dětem, ale i sama к sobě. 

Ředitelka školy v roli svého vedení definuje cíle, udává směr a nejvíce se podílí na 

utváření vztahů mezi pracovníky v mateřské škole. Její osobní kvality a dovednosti mají 

30 n 
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005 
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Ředitelka školy v roli svého vedení definuje cíle, udává směr a nejvíce se podílí na 

utváření vztahů mezi pracovníky v mateřské škole. Její osobní kvality a dovednosti mají 

významný vliv na celkovou úroveň pedagogické práce v mateřské škole. Je to člověk, který je 

ústředním bodem pro výchovně vzdělávací činnost, mobilizuje spolupráci ve skupině 

pedagogických pracovníků, vzbuzuje nadšení a jde příkladem. Její role nese více 

odpovědností a to především odborných a profesionálních. Je důležité, aby dokázala 

metodicky vést pedagogické pracovníky, dokázala jim poradit při jejich pedagogickém 

působení s dětmi, ale i při samotném plánování pedagogické práce. 

J. Adair nám ukazuje, jaké nese odpovědnosti vedoucí pracovník v skupině. „Jde o 

prvky vytváření týmové spolupráce, zajištění splnění úkolu a stimulovat rozvoj pracovníků. "3I 

Tuto teorii J.Adaira můžeme převést i na ředitelku mateřské školy, která řídí spolupráci 

Pedagogických pracovníků. Nese zodpovědnost za spolupráci v pedagogické práci, zodpovídá 

za plnění úkolů a za odborný rozvoj a vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Doba po roce 1989 přinesla proměnu nejen v samotné pedagogické práci, ale i ve stylu 

řízení pedagogické spolupráce. Dříve zaběhlý převážně direktivní styl nevede ke vzájemné 

spolupráci, která je pro kvalitní vzdělávání základem. Nové požadavky na vedoucí pracovníky 

právě ve školství uvádí L. Slavíková (2003): 

' Adair, J. : Vytváření efektivních týmů. Management Press. Praha 1999. s. 22 
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a)" odborné 

b) manažerské 

c) vedení lidí 

с) sociální32 

Pro ředitelku mateřské školy představují odborné požadavky schopnosti a dovednosti 

v oboru předškolní pedagogiky. Jde o dobrou orientaci a znalost ředitelky školy v oblasti 

pedagogického působení ve vzdělávacím procesu, umění provádět pedagogické analýzy, 

monitorování, vyhodnocování se znalostí pedagogické diagnostiky. Též by měla ředitelka 

školy znát odbornou legislativu, měla by umět se přizpůsobit se měnícím s podmínkám a 

dokázat stanovit jasnou pedagogickou vizi a z ní vyplývající koncepci školy. 

Manažerské požadavky představují schopnost řídit školy po stránce organizační, 

administrativní, ekonomické, pedagogické a legislativní. 

Při vedení lidí je velmi důležitý přístup ředitelky к lidem, umět pracovníky motivovat a 

na vedení lidí má významný vliv, jaký uplatňuje ředitelka školy styl řízení. 

Sociální požadavky představují umění vcítit se do druhých, umět komunikovat a řešit 

konflikty a umět spravedlivě hodnotit a sebehodnotit. 

Pro práci každého vedoucího pracovníka a tedy i ředitelky mateřské školy je nesporně 

důležité mít nejen znalosti manažerské, ale především znalosti z oboru předškolní 

Pedagogiky. Neméně důležitá v současných podmínkách je orientace na oblast sociální. 

Mluvíme-li o této roli, pak se zmiňujeme o charakterových vlastnostech, umění motivace a 

sebehodnocení a toto se dá shrnout do oblasti emoční inteligence. Emoční inteligence je 

myšlenkou poměrně novou, má však vliv nejen na efektivitu řízení, ale i na umění vytváření 

prostředí spolupráce, umění řídit týmovou práci. Řízení dnes neznamená dominanci z pozice 

moci, ale umění motivovat pracovníky, aby společně pracovali na dosažení stanovených cílů. 

L. Slavíková uvádí role, které se vztahují к pracovníkům ve školství při jejich 

Pedagogické činnosti na jejich umění jednat a spolupracovat, v našem případě tedy i na to, jak 

dokáže ředitelka mateřské školy při pedagogické spolupráci: 

32 v 
Slavíková, L. : Řízení školy a pedagogického procesu. Školský management. Praha 2003, s. 12 
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1. „ Vychovávat - říci každému, jaký je jeho přínos. 

2. Řídit a vést - „svítit na cestu a vést" , motivovat, dávat optimismus a elán. 

3. Poradit - pomoc zaměstnancům v případě potřeby. 

4. Důvěrně upozorňovat - řešit nedostatky."33 

Je tedy nesporné, že ředitelka školy má klíčovou úlohu v činnosti celé mateřské školy, 

má vliv na výsledky ve vzdělávací činnosti a tím i vliv na rozvoj dětí a jejich připravený 

základ do dalšího života učení. Záleží tedy na jejich odborných schopnostech, charakterových 

a osobních vlastnostech a celkovém umění řídit a vést pracovní tým. Její prvořadou úlohou je 

vést pracovníky ke spolupráci a participaci a snažit se vytvořit tým, který poskytuje kvalitní 

předškolní vzdělávání. 

3. 4 Spolupráce vnější 

Mateřská škola v souladu s RVP PV spolupracuje především s rodinou. Ve své 

činnosti se opírá o aktivní účast rodiny, která je za výchovu dětí zodpovědná, vytváří tak 

s rodinou partnerské vztahy. Uplatňuje i další vnější spolupráci a to ve vztahu s odbornými 

institucemi, se zřizovatelem, základní školou, ale i například sponzory. S dětmi se prosazuje i 

na veřejnosti a to např. při kulturních a sportovních akcích. Též mateřská škola dává na 

veřejnost o sobě vědět i formou internetových stránek, reklam a vydáním různých časopisů. 

3. 4. 1 Mateřská škola a rodina 

Základním partnerem každé mateřské školy je rodina. Rodina patří od dávných dob 

mezi nejstarší společenské instituce a existuje především proto, aby lidé mohli náležitě 

Pečovat o své děti. Rodina je tedy základní jednotkou každé lidské společnosti a při výchově 

dětí má nezastupitelnou roli, proto spolupráce s mateřskou školou je velmi významná. 

33 v 
Slavíková, L. : Řízení školy a pedagogického procesu. Školský management. Praha 2003, s. 11 
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Spoluúčast rodičů na životě a dění mateřské školy je důležitá k tomu, aby společně 

rodina i mateřská škola vytvářeli dítěti pro jeho rozvoj harmonické prostředí. Potřebná je 

spolupráce nejen formální, ale i přímá spoluúčast rodičů při činnosti dětí v mateřské škole. 

K tomu je zapotřebí, aby rodiče vnímali mateřskou školu a její program nejen jako součást 

života dětí, ale jako přirozenou součást života rodiny po dobu, kdy dítě do mateřské školy 

dochází. 

Předškolní vzdělávání představuje široké socializační působení v rámci rodiny 

s možností využívat ke spolupráci výchovnou instituci.Mateřská škola může svým 

profesionálním přístupem rodině pomoci připravit optimální podmínky pro individuální 

rozvoj každého dítěte. Zároveň plní socializační funkci, to znamená, že dává možnost dětem 

začleňovat se do větší skupiny svých vrstevníků. 

3. 4. 2 Úloha mateřské školy při spolupráci s rodinou 

Výchova dítěte probíhá tam, kde je dítě vychováváno, kde žije. První místo pro dítě 

je rodina. Mateřská škola je však pro převážnou většinu dětí místem, kde tráví čas mimo dobu 

s rodiči. Prostředí mateřské školy má tak pro každé dítě nesporný význam pro jeho rozvíjení. 

Je důležité, aby se dítě cítilo v době odloučení rodičů v mateřské škole spokojeně, aby mělo 

příjemné pocity z navazování vztahů se svými vrstevníky a bylo v bezpečí. Důležité je, aby 

prostředí domova a mateřské školy bylo pro dítě harmonické a vytvořilo se tak spojení mezi 

domovem a mateřskou školou. Klíč ke vzájemné spolupráci s rodiči spočívá v umění najít 

vhodný přístup ke každému dítěti a to takový, který rodinu podporuje a staví na tom, co 

rodiče tvoří. Úkolem mateřské školy není vysvětlovat, jak se mají při výchově svých dětí 

chovat a jak je mají vychovávat. Rodiče potřebují vědět a rozumět tomu, co potřebujeme a o 

co usilujeme. A naopak učitelé potřebují znát, co rodiče považují za důležité. Učitelky i rodiče 

by se měli domluvit, jak na dítě jednotně působit. Když rodiče i učitelka jak se říká „táhnou za 

jeden provaz", je to úspěšný předpoklad pro spokojený pobyt dítěte v mateřské škole. 

Na všech celé mateřské škole a tedy všech učitelek tak velmi záleží, jak к rodičům 

Přistupují. To znamená, že ze strany mateřské školy je velmi důležitá akceptace, tj. umění 

Přijímat všechny rodiče takoví jací jsou a přijímat jejich dítě s láskou a tolerancí. Mateřská 

škola by měla dokázat rodiče empaticky vnímat a umět jim naslouchat. Také rodiče velmi 

často rádi slyší, jak dítě prožilo v mateřské škole den, jak se projevovalo, to znamená, že by 
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učitelka mateřské školy měla dokázat otevřeně hovořit jeho projevech, ne však rodiče zahltit 

povídáním co dítě udělalo či způsobilo. Důležité je i autenticky sdělit či zeptat se rodičů, co si 

myslí, požádat si o radu, protože dítě dobře znají. 

Úloha mateřské školy znamená umění jednat a tím se otevírá cesta ke vzájemnému 

porozumění a spolupráci. 

3. 4. 3 Možnosti a formy spolupráce s rodinou 

Spolupráce s rodiči může probíhat různými způsoby, avšak aby se mohla 

spolupráce rozvinout, je úplně nej důležitější oboustranná ochota směrovaná к zapojení se do 

života mateřské školy. 

Základním partnerem každé mateřské školy je rodina. Rodina má při výchově dětí 

nezastupitelnou roli, proto je spolupráce s rodinou pro vývoj dítěte velmi důležitá a to nejen 

spolupráce formální, ale i přímá spoluúčast rodičů při činnosti dětí v mateřské škole. 

Podle RVP PV v kapitole 6.7 Spoluúčast rodičů mají rodiče možnost podílet se na 

dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých 

dětí. Většina mateřských škol uvedené možnosti nabízí. 

Jsou jimi například: 

• zapojení rodičů ve třídě 

• konzultace s rodiči 

• třídní schůzky a posezení s rodiči 

• dny otevřených dveří 

• besídky se zapojením rodičů 

• společné akce a výlety 

• společné pracovní dílny 

• tvorba individuálních plánů pro děti 

• půjčování knih a hraček 

• spolupodílení se na zpracování školních nebo třídních programů 

• konzultační dny pro rodiče к možnosti vyjádřit se к naplňování Školního vzdělávacího 

programu 

• sdružení či rada rodičů 
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Běžně užívané nepřímé formy spolupráce: 

• nástěnky 

• zpravodaje a časopisy 

• webové stránky 

• dotazníky 

Pedagogové by měli dokázat zapojit do spolupráce rodiče s jejich přímou účastí. 

Znamená to otevřít mateřskou školu bez jakýchkoliv omezení toho, co rodiče mohou a 

nemohou. Dát rodičům možnost, aby mohli kdykoliv nahlédnout a zúčastnit se jakékoliv 

činnosti se svými dětmi. Ze strany rodičů jde o to, aby si dokázali najít čas a dítě jen 

neodváděli a nevyzvedávali. Také je důležité, aby rodiče věděli, že do prostor tříd mohou 

opravdu kdykoli vstoupit a neměli ze své přítomnosti ve třídě obavu a nepříjemný pocit. Pro 

partnerskou a pohodovou spolupráci však je také důležitý přístup a styl jednání. Základním 

znakem přístupu každé učitelky ve vztahu к dětem, к rodičům a ke všem spolupracovníkům 

je nedirektivní přístup, vstřícnost a umění přistupovat ke každému dítěti zvlášť s ohledem a 

respektem к jeho individuální osobnosti. 

Počátek spolupráce rodiny a mateřské školy vzniká přihlášením dítěte do mateřské 

školy. Nejde jen o mechanický administrativní způsob, ale i o seznámení se s mateřskou 

školou, jejími prostory i programem. Další spolupráce začíná nástupem dítěte do školky a 

právě v této době projevují rodiče nejvíce zájem o spolupráci. Každé dítě je jiné, každé dítě 

má jiné zvyky a jinak si zvyká na kolektiv a prostředí mateřské školy. Proto adaptace probíhá 

u každého dítěte jinak, někteří rodiče zůstávají po příchodu do mateřské školy s dítětem ve 

třídě déle a někteří rodiče naopak krátce. 

Po zvládnutí adaptační doby probíhá každodenní kontakt s rodiči a to při příjímání dětí a 

vyzvedávání dětí z mateřské školy. Při tomto kontaktu mají rodiče možnost s učitelkou krátce 

pohovořit o dítěti, např. jak dnes dítě prožilo vstávání, co ho třeba dnes trápí a naopak učitelka 

má možnost předat rodiči informaci, jak dítě prožilo den v mateřské škole. Rodiče mají 

zároveň možnost každodenně se zapojit ve třídě do běžné činnosti s dětmi a poznat tak, jak 

Probíhá den a činnosti v mateřské škole a jak se projevuje jejich dítě v kolektivu. Tato forma 

spolupráce je velmi využívaná v době přijímání dětí do mateřské školy, kdy se dítě adaptuje a 

Postupně si zvyká na prostředí mateřské školy a kolektiv dětí s učitelkami i ostatními pro něj 

dosud cizími osobami. 
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V zájmu rozvoje dítěte je také důležité promluvit si s rodičem nejen při předávání dětí 

nebo při vyzvedávání a to formou tzv. konzultací. Proto pokud má rodič zájem a potřebu 

mluvit s učitelkou individuálně nebo naopak paní učitelka by ráda mluvila s konkrétním 

rodičem, probíhají tyto konzultace v době, ve které jsou předem učitelka s rodičem předem 

domluveny. Formou těchto konzultací si rodiče a učitelka mezi sebou předávají konkrétní 

informace o dítěti, které jsou důležité, a to ať se jeví jako informace o dítěti jako problémové 

nebo informace běžného charakteru. 

V mateřských školách probíhá dále spolupráce formou třídních schůzek a velmi často 

uskutečňují mateřské školy dny otevřených dveří. Dnů otevřených dveří se zúčastňují i rodiče 

dětí, které mateřskou školu nenavštěvují, avšak rodiče plánují své dítě do mateřské školy 

přihlásit. Seznamují se tak nejen s prostory, ale s i s programem konkrétní mateřské školy, o 

kterou mají zájem. 

Velmi přínosné jsou tzv. pracovní dílny s rodiči, kdy se rodiče zapojují do činnosti 

s dětmi a mají tak možnost poznat, co práce s jejich dětmi v období předškolního věku obnáší 

a znamená. Ze své zkušenosti vím, že při těchto akcích velmi často rodiče zjišťují, že 

mateřská škola není jen na hlídání dětí, ale že práce s dětmi v tomto věku je velmi náročná. 

Pokud mateřská škola spolupracuje s rodiči touto formou, většinou rodiče mění svůj pohled 

na mateřskou školu a odprošťují se od pohledu, že mateřská škola děti hlídá. 

V mateřských školách dochází také к různým setkáním a posezením, ať už se 

posezení koná v rámci konkrétního vzdělávacího programu nebo v rámci tradičního svátku 

v roce. 

Velmi častou formou spolupráce s rodiči je organizování společných akcí, výletů či 

besídek s rodiči. Besídky s rodiči mohou probíhat zapojením se rodičů do programu, kdy si 

s dětmi mohou zacvičit, zazpívat, zahrát hru či se zapojit podle jejich nápadu či fantazie 

učitelek. 

V neposlední řadě je třeba uvést, že spolupráce s rodiči probíhá i na úrovni konání 

zájmových kroužků. Zájmová činnost v mateřských školách má pro rodiče pestrou nabídku, 

rodiče i podle nabídky zájmových kroužků mateřskou školu hodnotí. I zde mohu ze své 

zkušenosti říci, že čím vyšší nabídka zájmových kroužků je rodičům nabízena, rodiče velmi 

často hodnotí mateřskou školu jako oblíbenou a „dobrou" a mají o ní větší zájem. Pro 

samotné děti jsou však kroužky přínosné tehdy, pokud se na kroužek samy těší, prožívají je a 

není to pro ně jen zátěž, kterou musí, protože je to přání samotných rodičů. Přínosem pro děti 

Jsou např. společná cvičení rodičů a dětí. 
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Jako formu spolupráce je třeba ještě uvést spolupráci v rámci tzv. Sdružení či Rady 

rodičů, která je vždy podmíněna aktivitou a ochotou rodičů zúčastňovat se dění mateřské 

škole. Rozhodujícím faktorem je ochota týmu mít na mateřské škole zřízenou Radu či 

Sdružení a dále jeho schopnost získat rodiče ke spolupráci. 

3. 4. 4 Význam spolupráce mateřské školy a rodiny pro rozvoj dítěte 

Rodina je pro dítě první nej důležitější a nej přirozenějším místem, ve kterém své dítě 

vychovává a rozvíjí po všech stránkách. Druhým místem po rodině je mateřská škola, do které 

dítě přichází a kde získává nové poznatky, dovednosti a zkušenosti, které jsou potřebné pro 

jeho tělesný, psychický a sociální rozvoj. Mateřská škola přináší dětem navazování kontaktů 

se svými vrstevníky, vytváření nových přátelství a začleňování se do skupiny dětí, která dítě 

významně ovlivňuje. 

Pro rozvoj dítěte má pobyt v mateřské škole význam. Rodina své dítě dobře zná, 

mateřská škola dítě jeho pobytem v prostředí dětí poznává, zároveň má možnost rozpoznávat 

vlivy působení rodiny na dítě a poznání využívat к navázání důvěryhodného vztahu. 

Pro zdravý rozvoj každého dítěte je velmi důležité působit na dítě jednotně, znát jeho 

individuální vlastnosti, stránky silné, ale i ty slabší. 

Mateřská škola má možnost s rodiči vytvářet pro dítě harmonické prostředí a 

doplňovat i to, co dítě velmi potřebuje, a to je širší dětská skupina, kdy se dítě do skupiny 

vrstevníků postupně začleňuje, zapojuje se do skupinových činností, přirozeně samostatně 

jedná a nese za své chování určitý díl odpovědnosti. Mateřská škola vytváří dětem prostředí, 

aby se cítily dobře a spokojeně po celý den, zatímco rodiče mohou v klidu pracovat a 

koordinovat svůj život mezi zaměstnáním a rodinou a je jen na rozhodnutí rodičů, zda budou 

své dítě vychovávat sami nebo si vyberou předškolní zařízení, které bude jejich výchovu a 
vzdělání doplňovat a podílet se tak společně na rozvoji jejich dítěte. 

Mateřská škola tak rodinnou výchovu doplňuje, obohacuje jí odbornou péčí a zajišťuje 

přiměřeně aktivizující prostředí pro rozvoj každého dítěte a to s ohledem na jeho individuální 

Potřeby. Podílí se tak na všestranném rozvoji osobnosti dítěte a zároveň poskytuje možnost 

nabývání sociálních zkušeností a dovedností každého dítěte. 
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3. 4. 5 Mateřská škola a ostatní partneři 

Mateřská škola spolupracuje především s rodiči dětí, může však spolupracovat 

s dalšími partnery. Jedná se především o spolupráci, která se podílí na rozvíjení se dětí. Jde 

především o spolupráci se základní školou, s pedagogicko psychologickou poradnou, se 

speciálně pedagogickými centry, pediatrem, ale také s institucemi kulturními, sportovními, 

jako jsou divadla, plavecké bazény, sportovní stadiony, knihovny a řada dalších. Velmi 

přínosnou může být spolupráce s tzv. organizací rodičů, která bývá zřízena rodiči při 

mateřských školách. 

Jednou z nej významnějších je však spolupráce se základní školou, jejíž hlavním cílem 

je plynulý přechod dětí do 1 .třídy základní školy. Nástup dítěte do školy znamená pro děti 

novou etapu v jeho životě, proto je velmi významné na tento krok do nové životní etapy dítě 

připravit a to nejen ze strany rodičů, ale i ze strany mateřské školy. Mateřská škola by měla 

znát vzdělávací program sousední základní školy, její styl a metody výuky. Významným 

přínosem pro plynulý přechod dítěte z mateřské školy do školy a jeho adaptaci ve škole je 

znalost školního prostředí. Proto je velmi vhodné, když mateřská škola uskutečňuje společně 

se základní školou vzájemné návštěvy a také společná setkání. Naopak základní škola by měla 

znát specifika mateřské školy, akceptovat a navazovat tak svými záměry na potřeby 

jednotlivých dětí . 

Za velmi významnou spolupráci z hlediska rozvoje dětí je spolupráce pedagogicko 

psychologickou poradnou, se speciálně pedagogickými centry a pediatrem a to především 

v souvislosti s posuzováním školní zralosti. Rodiče rozhodují, zda svým dětem odloží školní 

docházku, k tomu je však podle školského zákona povinné vyjádření z pedagogicko 

psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a zároveň od pediatra. Mateřská 

škola může rodičům pomoci v jeho rozhodnutí, neboť dítě dobře zná, tedy pokud dítě 

mateřskou školu navštěvuje. 

Každá mateřská škola má svého zřizovatele, v převážné většině se jedná o obec. Obec 

jako její partner zodpovídá ze zákona za podmínky, které mají význam pro chod školy, 

mateřská škola je tak na něm závislá především v oblasti ekonomické, neboť obec mateřské 

škole přiděluje na provoz finanční prostředky. Mateřská škola ale spolupracuje podle platných 

norem i v ostatních vztazích a to především v případě přerušení provozu školy v době 

školních prázdnin, též po dohodě s ním vyhlašuje mateřská škola zápis dětí. Spolupráce se 
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zřizovatelem je tak pro fungování školy nesmírně důležitá a je faktem, že spolupráci se 

zřizovatelem nejvíce ovlivňuje vedení školy. 

Ostatní spolupráce s dalšími institucemi má význam nejen pro vytvoření dobrého jména 

školy, ale i pro další rozvíjení např. talentovaných dětí. Mateřské školy mohou dávat dětem 

základní pohybové dovednosti, ale i je rozšiřovat, např. seznamování s vodou a plaváním či 

učit děti základům bruslení. V současné době běžnou činností v mateřských školách bývá 

keramika, jejíž činnost probíhá v mnoha případech ve spolupráci se základní uměleckou 

školou, kdy se děti seznamují nejen se základy keramiky, ale některé mateřské školy využívají 

této spolupráce i к seznamování děti cizím jazykům. Jako další spolupráci můžeme uvést i 

spolupráci s knibovnami, některé mateřské školy využívají i této možnosti seznamovat děti se 

základními návyky zacházením s knihou a to nejen v mateřské škole, ale i ve veřejném 

prostředí. 

Na rozvoji dětí tak mají vliv i další instituce, se kterými mateřská škola aktivně 

spolupracuje. Je tedy velmi důležité otevřít mateřskou školu partnerům, kteří mají pozitivní 

vliv na harmonický rozvoj předškolních dětí. 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

4 METODOLOGICKÁ HLEDISKA VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

4.1 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumného šetření je získat poznatky o různých využívaných formách 

spolupráce při pedagogické práci v mateřských školách. 

Výzkum byl cíleně orientován na oblast spolupráce uvnitř MŠ (interní) a na spolupráci 

vnější (externí). 

Hlavní cíle výzkumného šetření: 

Porovnání spolupráce v mateřské škole podle její velikosti a typu. 

- Zjistit, jaké formy spolupráce jsou učitelkami nejčastěji využívány v závislosti na 

počtu pedagogických pracovníků. 

- Zjistit formy spolupráce celých skupin pedagogů, dvojic učitelek ve třídě a spolupráci 

vedení školy s pedagogickými pracovnicemi. 

- Zjistit, jak jsou mateřské školy orientovány na spolupráci s rodiči a ostatními partnery. 

Dílčí cíle vztahující se к výzkumnému šetření: 

I. orientované na vnitřní spoluprácí: 

1. Zjistit, které formy spolupráce jsou pedagogickým kolektivem nejvíce využívány 

a zda pedagogický kolektiv spolupracuje při vytváření programů, jeho plánování 

i hodnocení. 

2. Porovnat, v jakých oblastech nejvíce spolupracují učitelky ve třídě a jak se 

doplňují ve své odbornosti. 

3. Zjistit, jakou formu spolupráce nejvíce podněcuje a uskutečňuje vedení školy 

směrem к pedagogickým pracovnicím a v jaké oblasti s nimi spolupracuje 

nejvíce. 

4. Zjistit, kým je nejvíce zajišťována v mateřské škole odborná metodická činnost. 

5. Porovnat komunikaci v rámci spolupráce pedagogického týmu mateřské školy 
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II. orientované к vnější spolupráci: 

1. Zjistit, které formy spolupráce rodiče využívají nejčastěji a zda mají možnost 

podílet se na vytváření školních vzdělávacích programů. 

2. Zjistit, zda-li s mateřskou školou spolupracují další subjekty a jaké nejčastěji. 

3. Zjistit, zda mají mateřské školy v rámci sloučených MŠ možnost porovnávat mezi 

sebou vzdělávací programy a zda pedagogické pracovnice spolupracují v rámci 

sloučeného celku 

4. 2 Stanovení hypotéz 

S ohledem na uvedené cíle výzkumného šetření, byly stanoveny tyto hypotézy : 

H| Domnívám se, že úroveň spolupráce se bude lišit v závislosti na počtu 

pracovníků mateřské školy, odborné vybavenosti učitelek a předpokládám, že 

čím bude na MŠ více pedagogických pracovníků, tím bude mít spolupráce 

omezenější četnost a nižší kvalitu. Chci znovu ověřit výsledky z bakalářské 

práce, ve které jsem zjišťovala shodné (podobné) komponenty. 

H2 Předpokládám, že úroveň spolupráce učitelek ve třídě se projeví nejvíce při 

zpracovávání TVP, při společných akcích a v závislosti na tom, zda spojuje 

kolegyně odborné zaměření a povaha . 

H3 Myslím si, že úroveň spolupráce při samotné výchovné činnosti bude převažující 

v těch mateřských školách, ve kterých vedení školy iniciuje metodickou 

spolupráci, angažuje se při zpracovávání třídních programů a nemá pouze 

organizační a formální pozici. 

H4 Předpokládám, že spolupráce s rodiči se bude lišit v závislosti na vytvořených 

podmínkách ze strany mateřské školy - v závislosti na tom, zda mají rodiče 

možnost nahlížet do programu, zda mají školní vzdělávací program na MŠ 

к dispozici a také na tom, zdaje v mateřské škole zřízena organizace rodičů se 

spolupracující tendencí. 
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H5 Domnívám se, že s mateřskou školou spolupracují další subjekty omezeně a že 

Bude převažovat spolupráce se základní školou.. 

H6 Předpokládám, že forma a četnost spolupráce mezi sloučenými mateřskými 

školami se bude lišit v závislosti na možnosti znát a mít možnost porovnat 

školní vzdělávací programy v rámci sloučených MŠ. 

4. 3 Charakteristika výzkumného vzorku 

Do výzkumného šetření byly zařazeny: 

- učitelky mateřských škol a ředitelky samostatných mateřských škol bez 

odloučených pracovišť 

- učitelky a ředitelky sloučeného celku z mateřských škol, které byly původně 

samostatné 

- učitelky a ředitelky sloučených mateřských se základní školou 

- učitelky pověřené řízením mateřské školy, která je odloučeným pracovištěm 

- zástupkyně ředitelky samostatné mateřské školy bez odloučeného pracoviště 

Uvedený soubor výzkumného šetření nám tak umožňoval porovnávat rozdíly úrovně 

pedagogické spolupráce více typů mateřských škol. 

Sběr výzkumných dat proběhl od září 2007 do ledna 2008. Šetření bylo zaměřeno na 

učitelky a ředitelky samostatných mateřských škol, sloučených mateřských škol a mateřských 

škol sloučených se základní školou. 

Dotazníky byly rozdány do různých mateřských škol dle náhodného výběru 

v severočeského regionu v Ústí nad Labem, Děčíně, Liberci, Mostě a Chomutově. 

počet % 
Rozesláno 150 100 
Odpovědělo 132 88 
Zařazeno 107 71 
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4. 4 Metody výzkumu a jejich popis 

К výzkumnému šetření byla použita metoda dotazování, tj. písemného kladení otázek 

a získávání písemných odpovědí. 

Byl sestaven nestandardizovaný dotazník stejný pro učitelky i ředitelky mateřských 

škol různých typů. Využito bylo položek uzavřených a polouzavřených. Polouzavřené otázky 

dovolovaly alternativní odpovědi. Uzavřené položky nevyžadovaly velké soustředění, šlo o 

výběr z nabízených možných odpovědí. 

К doplnění byla u některých respondentů využita i metoda nestrukturovaného 

interview jak tváří v tvář, tak telefonického interview. Tato metoda nebyla plánována, jednalo 

se o mé reagování na pocity respondentů a jejich názory na oblast spolupráce při pedagogické 

činnosti v mateřské škole. 

Získané údaje byly statisticky zpracovány pomocí počítačového programu Excel. 

Údaje byly roztříděny podle typů mateřských škol, podle počtu pracovníků mateřských škol a 

podle profesního zařazení respondentů. 

Výsledky byly vyjádřeny v procentech, průměru a určeno bylo pořadí. 

Výzkumného šetření se zúčastnila pouze jedna zástupkyně bez sníženého úvazku, do 

výzkumu je zařazena, není však započítána do průměrných celkových hodnot, což by 

zkreslovalo celkový výsledek šetření. Její názor a pohled je však také důležitý. 

К získávání potřebných údajů byl použit dotazník, ( viz. příloha č.), který byl pro 

lepší přehlednost rozdělen do pěti částí: 

1 ) část vstupní 

2) část A 

3) část B/l 

4) část B/2 

5) závěrečná část 

Vstupní část vysvětlovala respondentům účel vyplnění dotazníku, obsahovala poděkování 

respondentům a jméno autorky dotazníku 

Část A byla zaměřena к získání obecných informací. 
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A. Základní údaje - označte jednu z možnosti pokud není uvedeno jinak 

Pracuji na MŠ Pořet tříd na MŠ 

a) samostatná MŠ bez odloučeného pracoviště a) 1 
b) MŠ vzniklá sloučením nèkolika původních samostatných MŠ b) 2 

c) sloučená MŠ a ZŠ c) 3 - 4 

d) 5 a více 

Vaše současná pracovní pozice: Dosažené vzdělání: 

a) učitelka a) středoškolské odborné 

b) zástupkyní fed. školy bez sníženého úvazku b) středoškolské bez kvalifikace 

c) zástupkyně ředitelky školy se sníženým úvazkem c) vysokoškolské odborné 

d) vedoucí učitelka na MŠ-ZŠ d) vysokoškolské bez odborného zaměření 

e) vedoucí učitelka na odloučeném pracovišti 

f) ředitelka samostatné MŠ Ve třídě pracuji s: 

g) ředitelka sloučené MŠ a) ředitelkou . 

b) vedoucí učitelkou 

c) učitelkou 

d) zást. řed.školy bez sníženého úvazku 

e) zást.řed.školy se sníženým úvazkem 

Typ budovy MŠ, ve které pracujete: Pořet pedagogických pracovníků v MŠ: 

a) jedna samostatná budova a) do 5 

b) hospodářský pavilon a dva pavilony pro děti b) 6 - 10 

c) hospodářská pavilon a více než dva pavilony pro děti с) 11 - 20 

d) jiný typ budovy - uveďte prosím jaký: d) 21 a vice 

Část B/l byla zaměřena к získání informací spolupráce uvnitř mateřské školy a to 

spolupráce celých skupin pedagogů, dvojice učitelek ve třídě a spolupráce ředitelky školy 

s celou skupinou pedagogů. 

Výzkumné šetření uvádí výsledky z pěti pohledů: 

• podle pracovní pozice respondentů 

• podle počtu pracovníků v mateřské šk 

• podle počtu tříd v mateřské škole 

• podle typu mateřské školy - jejího zří: 

• podle typu budovy mateřské školy 

Ji/J Spolupráce и vnitř MŠ - interní 
Jj Absolvovala jste vzdělávání - téma týmové spolupráce 

jmo 
ne 

2. Na vypracování ŠVP se podílejí? 

všichni pracovníci školy včetně 

provozních pracovníků 

všichni pedagogičtí pracovnici 

sama ředitelka školy 

ředitelka školy a část pracovníků -

uveďte prosím, kteří pracovnici 
jiný způsob - uveďte prosím jaký: 
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3. Aktívni spolupráce s rodiěi Vaší MŠ 

probíhá nejvíce:(očíslujte od 1 nejvíce 

do 6nejméně a doplňte prosím v rámci 

jaké činnosti nejvíce) 

dennč 

lx týdnč 

lx měsíčně 

při akcích MŠ 

v rámci třídních schůzek a besídek 

jiná-uveďte prosím jaká: 

4. 
Jsou delegovány některé úkoly na všechny řleny 
týmu? 

ano 

částečně 

spíše ne 

ne 

5. 
S kým jste naposledy navázali vzájemnou spolupráci: uveďte prosím i v jakém období a které oblasti se 
spolupráce týkala - lze označit více možnosti: 

s lékařem: 

sPPP: 

se ZŠ 

se ZUŠ: 

jinou-uveďte prosím jakou: 

6. Na MŠ spolupracujete převážně nejvíce s (očíslujte od 1 nejvíce do ónejméně): 

kolegyní ve třídě 

kolegyněmi na stejném pavilonu (tuto odpověď pouze v případě, že se jedná o MŠ s více 

jak jedním pavilonem 

všemi pedagogickými pracovnicemi 

s vedením školy 

v případě odloučeného pracoviště i s pracovnicemi na odloučeném pracovišti 

7. Jakou formu vzájemné spolupráce využíváte nejčastěji (očíslujte od 1 nejvíce do 6 nejméně): 

organizační porady 

metodické informace 

společné plánování 

společné hodnocení 

vzájemné hodnocení 

akce školy 

setkávání mimo MŠ (uveďte prosím, zda jde o kolegyni ve třídě či o kolegyni ze stejného či jiného pavilonu): 

jiné - uveďte prosím jaké: 

8. Máte jasně stanovená všeobecná 

pravidla spolupráce ve vaší třídě? 

ano 

ne 

9. TVP ve třídě zpracováváme: 

společně s kolegyní 

společně s kolegyni a s metodickou 

pomocí vedeni školy 

každá učitelka zpracovává část TVP samostatně 

zpracovává pouze jedna učitelka 

nezpracováváme - uveďte prosim 

důvod proč: 

10. Co Vás nejvíce „spojuje" 

s kolegyní ve třídě? 

věk 

odborné zaměřeni 

povaha 

něco jiného-uveďte prosím. 
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u. V případě, že Vás spojuje odborné zaměření, realizujeme výchovnou ěinnost s dětmi 

vzájemně se doplňujeme v odbornosti, na kterou nejsme zaměřené 

je nejvíce realizovaná oblast, na kterou jsme stejně odborně zaměřené 

řešíme podle aktuální situace služeb učitelek a jak činnost vychází z programu a plánu 

jinak - uveďte prosím jak: 

12. Spolupráce učitelek ve třídě při výchovné vzdělávací činnosti probíhá na úrovni 

(očíslujte od 1 nejvíce do 6 nejméně): 

zpracování třídního vzdělávacího programu 

společné plánování výchovné vzdělávací činnosti 

společného hodnocení výchovné vzdělávací činnosti 

společného hodnocení pokroků dětí 

akcí. besídek 

vzájemných hospitací 

přátelských setkání mimo MŠ po pracovní době 

jiné - uveďte prosím jaké: 

13. Spolupráce ředitelky školy s ostatními pedagogickými pracovnicemi se projevuje nejlépe 

při těchto činnostech (očíslujte od 1 nejvíce do 7 nejméně): 

plánování 

metodické a rozborové činnosti programu školy 

hodnocení a evaluace výchovného působení směrem k dčtem 

akcí školy 

organizace chodu školy 

zajišťování ekonomické situace 

a jiné oblasti - uveďte prosím jaké: 

14. Spolupráce v oblasti metodické 

činnosti je zajišťována ze strany: 

ředitelky školy 

zástupkyně ředitelky školy 

jiné pedagogické pracovnice 

odjinud - uveďte prosím 

není zajišťována 

15. Předávání informací a vzájemná 

komunikace probíhá nejvíce s: 

(očíslujte od 1 nejvíce do ónejméně) 

kolegyní ve třídě 

vedením školy 

pracovnicemi na pavilonu 

pedagogickými pracovnicemi celé MŠ 

všemi pracovnicemi MŠ 

odjinud-uveďte prosím odkud: 

B/2 Spolupráce externí 
1. Na naší MŠ rodiče nejvíce spolupracují a mají zájem o tyto oblasti a činnosti: 

(očíslujte od 1 nejvíce do 10 nejméně): 

každodenní kontakt při přivádění a odvádění 

zajímají se jen o své dítě 

průběžně se zapojují do výchovného působení 

zapojuji se do zpracování školního vzdělávacího programu 

zapojujíce hlavně do akcí a činností školy 

mají zájem hlavně o zájmové kroužky 

pravidelné konzultace o dětech 

sdružení, rada rodičů č ipodobná organizace rodičů na MŠ 

finanční a materiální pomoc MŠ 

nemají zájem o spolupráci 

jiné - uveďte prosím jaké: 

57 



2. Do vypracování školního vzdělávacího programu se na naší \1Š zahrnují 

podněty, názory a návrhy ze strany ( lze označit i více možností): 

rodičů 

zřizovatele 

ZŠ 

PPP 

odjinud - uveďte prosím odkud: 

3. Školní vzdělávací program je rodičům i ostatní veřejnosti к dispozici: 

v MŠ na přístupném místě 

v jednotlivých třídách 

v kanceláři ředitelky školy 

zatím nikde 

jiný způsob - uveďte prosím jaký: 

4. Otázka pouze pro pedagogické pracovnice na sloučených mateřských školách: 

Na naší mateřské škole máme к dispozici školní vzdělávací program 

ostatních MŠ v rámci sloučených pracovišť 

ano 

ne 

5. Otázka pouze pro pedagogické pracovnice na sloučených mateřských školách: 

V rámci spolupráce všech pedagogických pracovníků jsou organizovány 

konzultace a setkání charakteru (očíslujte od 1 nejvíce do 5 nejméně): 

pravidelné porady pro všechny pedagogické pracovnice 

pravidelné porady pro vedoucí pracovnice mateřských škol 

mimořádná setkání - uveďte prosím jak často: 

přátelská setkání po pracovní době mimo MŠ 

jiná spolupráce - uveďte prosim jaká: 

Závěrečná část 

1. V MŠ je převážně uplatňován sty l řízení pedagogické práce 

autoritativní (rozhodováni a příkazy jen ředitelka školy) 

demokratický (ředitelka a učitelky se radí,spoluúčast, konečné rozhodnutí ředitelka školy) 

participativni (většina činností delegovaná na podřízené včetně kompetencí 

- spolupráce ředitelky a podřízených při rozhodování) 

2. Domníváte se, že po zavedení RVP se u Vás v MŠ zkvalitnila úroveň týmové spolupráce? 

ano 

částečně ano 

spíše ne 

ne 

3. Máte zájem o získání více informaci v oblasti týmové spolupráce? 

ano 

částečně ano 

spíše ne 

ne 
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4. 5 Pilotní výzkum 

Cílem pilotního výzkumu bylo ověřit srozumitelnost a případně odhalit nedostatky 

připraveného dotazníku a zlepšit tak jeho kvalitu před distribucí dotazníku respondentům 

výzkumu. 

Do pilotního výzkumu byly zařazeny dvě mateřské školy, Mateřská škola Motýlek 

z Ústí nad Labem a Mateřská škola v Zásmukách, okres Kolín. 

Mateřská škola Motýlek je čtyřtřídní mateřská škola se 14 zaměstnanci, mateřská 

škola v Zásmukách má dvě třídy a 7 zaměstnanců. Jde o mateřské školy, které mají vlastní 

právní subjektivitu. 

Před zadáním dotazníku byly zkoumané osoby požádány o vyplnění a sdělení, kterým 

pokynům rozuměly méně nebo nerozuměly vůbec či jim činily potíže. 

Zkoumaným osobám byly položeny následující otázky: 

Rozuměl/a jste všem pokynům, které byly v dotazníků? 

Jak jste chápal/a jednotlivé otázkám? 

Byla jejich formulace srozumitelná? 

Které otázky vám při vyplňování činily problémy a proč? 

Byly hodnotící škály v jednotlivých částech dotazníku vhodně vybrány? 

Na základě analýzy pilotního výzkumu byl původní dotazník (viz příloha č. 1) 

upraven: 

1) V části A byla více specifikována otázka ke zjištění pracovní pozice v mateřské škole. 

2) V části B/l byla upravena otázka č. 5, 11 a 14. 

4) V části B/2 byla přidána otázka č. 5, která se týká zjištění, zda mají na odloučených 

pracovištích к dispozici školní vzdělávací programy ostatních mateřských škol. 

5) Závěrečná část byla zachována. 
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5 VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ A JEJICH INTERPRETACE 

5 . 1 Organizace výzkumného šetření 

Výsledky šetření byly zpracovány a rozděleny podle částí, které jsou naznačeny 

v kapitole 4.6 Metody výzkumného šetření a jejich popis. 

Do šetření bylo zařazeno 107 dotazníků. 

Pro přehlednost jsou používány ve výsledcích výzkumného šetření termíny: 

Respondenti skupiny: 

Učitelky 

Samostatná ředitelka 

Sloučená ředitelka 

Vedoucí učitelka MSZS 

Vedoucí učitelka OP 

Zástupkyně ředitelky BS 

Zástupkyně ředitelky SS 

- učitelka ze všech typů mateřských škol 

- ředitelka samostatné mateřské školy bez odloučeného 

pracoviště 

- ředitelka vzniklého sloučeného celku z mateřských škol, 

které byly původně samostatné 

- učitelka pověřená vedením mateřské školy, která je 

odloučeným pracovištěm ( v rámci MŠ i ZŠ) 

- učitelka pověřená vedením odloučené mateřské školy 

- zástupkyně ředitelky bez sníženého úvazku 

- zástupkyně ředitelky se sníženým úvazkem 

Typy mateřských škol: 

MŠ 

MŠ + ZŠ 

ZŠ 

Samostatná MŠ 

Sloučená MŠ 

Sloučená MŠ + ZŠ 

- mateřská škola 

- mateřská škola sloučená se základní školou 

- základní škola 

- samostatná mateřská škola bez odloučeného pracoviště 

- vzniklý sloučený celek z mateřských škol, které byly 

původně samostatné 

- sloučený celek mateřské školy a základní školy 
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Vysvětlivky zkratek v tabulkách: 

poř. - pořadí 

poč. - počet 

SAMŠ - samostatná mateřská škola bez odloučeného pracoviště 

SLMŠ - vzniklý sloučená celek z mateřských škol, které byly původně samostatné 

SLMŠZŠ - sloučený celek mateřské školy a základní školy 

VUOP - vedoucí učitelka odloučeného pracoviště 

VUMŠZŠ - vedoucí učitelka sloučené mateřské školy a základní školy 

s š o - vzdělání středoškolské odborné 

Sš BK - vzdělání středoškolské bez kvalifikace 

v š o - vzdělání vysokoškolské odborné 

VŠ BK - vysokoškolské vzdělání bez kvalifikace 

1SB - jedna samostatná budova 

HBa2P - hospodářská budova a dva pavilony 

HB a více jak2P - hospodářská budova a více jak dva pavilony 

PPP - pedagogicko psychologická poradna 

jiný typ -j iný typ budovy 

spolupr. - spolupráce 

prac. - pracovní 

ved. - vedoucí 

uč. - učitelka 

red. - ředitelka 

X - průměr 

s - směrodatná odchylka 

resp. - respondenti 

Poč.odp. - poč.odp. 

Vysvětlení ke grafům: 

Výsledky výzkumného šetření, které jsou obsažené ve grafech v průměrných hodnotách, 
vypovídají od nej nižšího čísla nej lepší úroveň spolupráce a to proto, protože respondenti 

zaznamenávali v dotazníku hodnoty od 1 nejlépe nebo nejvíce. 
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5. 2 Analýza odpovědí 

v 

Cást dotazníku A - získání základních obecných informací 

Tab. č. 1 

učitelka RSAMS ŘSLMŠ ZŘBS ZŘSS VUOP VUMŠZŠ celkem 

počet 6 8 14 7 7 1 5 5 107 

% 6 3 13 6 , 5 6 , 5 1 5 5 100 

Do výzkumného šetření bylo zapojeno 

celkem 107 respondentů, z toho 

nejpočetnější skupinu tvoří učitelky (63%). 

Je to logické, jelikož učitelky jsou 

v mateřských školách nejvíce zastoupené a 

jsou v této pracovní pozici zařazeny 

v mateřských školách s právní subjektivitou 

i v mateřských školách sloučených do 

jednoho celku nebo ve spojení se základní školou. 

Ředitelek mateřských škol se samostatnou právní subjektivitou bylo do šetření zapojeno 

celkem 13%. Ředitelek, které jsou ve vedení mateřských škol sloučených pod jeden celek, se 

zúčastnilo výzkumného šetření 6% a, to je téměř o polovinu méně, než ředitelek se 

samostatnou právní subjektivitou. I v tomto případě to vyplývá ze skutečnosti, že ředitelek 

těchto typů není celkově v praxi tolik jako ředitelek se samostatnou právní subjektivitou. 

Do výzkumného šetření bylo dále zařazeno 5 % vedoucích učitelek odloučeného pracoviště 

sloučeného celku mateřských škol a 5 vedoucích učitelek spojených se základní školou. 

Výzkumného šetření se zúčastnily i zástupkyně ředitelek a to bez sníženého úvazku přímé 

výchovné práce a to v počtu 7 (6,5%). Do výzkumného šetření je zařazena pouze jedna 

zástupkyně ředitelky školy se sníženým pracovním úvazkem. Vyplývá to ze situace, protože 

zákon toto umožňuje pouze těm, které jsou ve funkci statutární zástupkyně ředitelky školy a i 

přesto, že jsou statutárními zástupkyněmi, tak nemusí mít snížený úvazek, je to na rozhodnutí 

ředitelky školy. 

Jak je tedy patrné z počtu jednotlivých respondentů, jde u zástupkyně ředitelky školy se 

sníženým úvazkem a částečně i u vedoucích učitelek odloučených mateřských škol a 

mateřských škol spojených se základní školou, o nerovnoměrné zastoupení. Rozvržení 

porovnávaných skupin tak není pro procentuální vyjádření výsledků srovnatelné, přesto ale je 

Pohled i těchto pracovnic důležitý. 

Graf č. 1 

63% 

• učitelka 

• ŘSAMŠ 
• ŘSLMŠ 

• ZŔBS 

• ZŘSS 

• VUOP 

• VUMŠZŠ 
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DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ RESPONDENTŮ 

Z grafu vidíme, že pedagogové mají nejvíce dosažené 

vzdělání střední odborné (63%), na významu však začíná 

nabývat vzdělání vysokoškolské (26%). 

V mateřských školách se předškolnímu vzdělání věnuje 7% 

pedagogů středoškolsky nekvalifikovaných a 4% pedagogů 

se vzděláním vysokoškolským, avšak pro předškolní vzdělávání s neodbornou kvalifikací. 

Z tabulky je patrné, že dosažené vysokoškolské vzdělání mají pedagogické pracovnice nejen 

ve vedoucích pozicích, ale i učitelky. 

Tab. č. 2 ' 

prac.pozice SŠO SŠBK v š o VŠBK počet 
resp. 

prac.pozice 
poč. % poč. % poč. % poč. % 

počet 
resp. 

učitelky 41 60 8 12 15 22 4 6 68 
ZŘBS 5 71 0 0 2 29 0 0 7 
ZŘSS 1 100 0 0 0 0 0 0 1 
VUMŠZŠ 4 80 0 0 1 20 0 5 
VUOP 4 80 0 0 1 20 0 0 5 
ŘSAMŠ 9 64 0 0 5 36 0 0 14 
ŘSLMŠ 3 43 0 0 4 57 0 0 7 

počet resp. 67 63 8 7 28 26 4 4 107 

TYP MATEŘSKÉ ŠKOLY, VE KTERÉ RESPONDENTI PRACUJÍ 
Tab. č. 3 

Prac.pozice SAMŠ SLMŠ MŠZŠ počet resp. 
poč. % poč. % poč. % 

učitelky 45 66 9 13 14 21 68 
ZŘBS 7 100 0 0 0 0 7 
ZŘSS 1 100 0 0 0 0 1 
VUMŠZŠ 0 0 0 0 5 100 5 
VUOP 0 0 5 0 0 0 5 
ŘSAMŠ 14 100 0 0 0 0 14 
ŘSLMŠ 0 0 7 100 0 0 7 
.počet resp. 67 63 21 20 19 17 107 

Graf č. 2 
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Graf.č. 3 
Největší zastoupení respondentů (63%) mají samostatné 

mateřské školy. Ze sloučených mateřských škol se 

zúčastnilo výzkumného šetření 20% pedagogických 

pracovnic a z mateřských škol spojených se základní 

školou 17%. 

RESPONDENTI PODLE POČTU TŘÍD 

Tab. č. 4 

Prac. pozice do 1 2 3+4 5 a více počet 
resp. 

Prac. pozice 
poč. % poč. % poč. % poč. % 

počet 
resp. 

učitelky 8 12 14 21 22 32 24 35 68 
ZŘBS 1 14 0 0 4 57 2 29 7 
ZŘSS 0 0 0 0 0 0 1 100 1 
VUMŠZŠ 1 20 3 60 1 20 0 0 5 
VUOP 1 20 2 40 2 40 0 0 5 
ŘSAMŠ 2 14 1 7 7 50 4 29 14 
ŘSLMŠ 0 0 0 0 7 0 0 0 7 
počet resp. 13 13 20 20 43 40 31 29 107 

Graf. е. 4 
Podle počtu tříd v mateřských školách mají největší 

zastoupení mateřské školy se 3 až 4třídami (40%), 

mateřské školy s 5 a více třídami 29%, nejnižší zastoupení 

respondentů mají jednotřídní (13%) mateřské školy. Je to 

celkem logické, neboť v menších mateřských školách 

pracuje méně pracovníků. 

RESPONDENTI PODLE POČTU PRACOVNÍKŮ 
Graf. č. 5 

Nejvíce zastoupené jsou mateřské školy s počtem 

pracovníků od 6 do 10 (49%), mateřské školy s i l až 

20pracovníky jsou zastoupené 23%. Mateřské školy, kde 

pracuje nejvíce 5pracovníků jsou ve výzkumném šetření 

zastoupené 28%. Mateřské školy s 21 a více pracovníky se 

výzkumného šetření nezúčastnily. 
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Tab. č.5 

prac.pozice do 5 6 až 10 l laž20 21a více počet 
resp. 

prac.pozice 
poč. % poč. % poč. % poč. % 

počet 
resp. 

učitelky 20 29 29 43 19 28 0 0 68 
ZŘBS 1 14 4 58 2 28 0 0 7 
ZŘSS 0 0 1 100 0 0 0 0 1 
VUMŠZŠ 3 60 2 40 0 0 0 0 5 
VUOP 3 60 2 40 0 0 0 0 5 
ŘSAMŠ 3 21 7 50 4 29 0 0 14 
ŘSLMŠ 0 0 7 100 0 0 0 0 7 
počet resp. 30 28 52 49 25 23 0 0 107 

RESPONDENTI PODLE TYPU BUDOVY 

Tab.č. 6 

Prac.pozice 1SB BPa2P 
HBa více 

jak2P 
jiný 
typ počet 

resp. 
Prac.pozice 

poč. % poč. % poč. % poč. % 
počet 
resp. 

učitelky 27 40 27 40 14 20 0 68 
ZŘBS 1 14 5 72 1 14 0 7 
ZŘSS 0 0 0 0 1 100 0 1 
VUMŠZŠ 1 20 3 60 1 20 0 5 
VUOP 1 20 3 60 1 20 0 5 
ŘSAMŠ 5 36 8 53 1 7 0 14 
ŘSLMŠ 0 0 7 100 0 0 0 7 
j)očet resp. 35 33 53 50 19 17 0 107 

Respondenti výzkumného šetření pracují nejvíce 

v mateřských školách, které mají jednu hospodářskou 

budovu a dva pavilony, jde o 50% respondentů. 

V jedné samostatné budově pracuje 35% respondentů. 

Respondenti, kteří pracují v mateřské škole, která má 

jednu hospodářskou budovu a více než dva pavilony, 

se zúčastnili zastoupením 17%. 

Graf. 6 

• 1SB 

• BPa2P 

G HP avícejak2P 

respondenti dle typu budovy 

/ ' Щ Ш \ 33% 

кпо/ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
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Část dotazníku B/l - SPOLUPRÁCE INTERNÍ 

UVNITŘ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Otázka č. B/l/l 

Absolvování vzdělávání v oblasti týmové spolupráce 
Graf č. 7 

Z grafu je patrné, že polovina pedagogických pracovnic (55%) 

absolvovala vzdělání v oblasti týmové spolupráce. 

Tab. č. 7 

pracovní pozice ano ne Počet resp. pracovní pozice 
poč. % poč. % 

Počet resp. 

učitelky 2 8 41 4 0 59 6 8 
ZŘBS 5 71 2 2 9 7 

ZŘSS 1 100 0 0 1 
VUMŠZŠ 5 100 0 0 5 
VUOP 4 7 5 1 2 5 5 
ŘSAMŠ 10 71 4 2 9 14 
ŘSLMŠ 6 8 5 1 15 7 

počet resp. 5 9 55 4 8 4 5 107 

Jak jsem uvedla již v počátku výzkumného šetření, nerovnoměrné je zastoupení zástupkyně 

ředitelky školy bez sníženého úvazku a to jen jedna respondentka a 5 vedoucích učitelek 

odloučených mateřských škol a 5 vedoucích učitelek mateřských škol sloučených se základní 

školou. Proto absolvovaná školení 100% a 75% u těchto respondentů není plně vypovídající, 

avšak přináší nám pohled na šetřenou oblast. Nejvíce absolvovaly vzdělávání pedagogické 

pracovnice, které nesou zodpovědnost za kvalitu spolupráce pedagogických pracovníků, jedná 

se o ředitelky samostatných mateřských škol (71%) a ředitelky sloučených mateřských škol 

(85%). Učitelek absolvovalo vzdělání 41% z jejich celkové skupiny. 

Otázka č. B/1/2 

Vypracování školního vzdělávacího programu podle pracovní pozice respondentů 
Graf č. 8 

Z grafu je patrné, že školní vzdělávací program 

zpracovávají v převážně většině všichni pedagogičtí 

pracovníci (71%) a to včetně ředitelky školy. Nejméně 

• fed. ákoly a čast pedag. Pracovníků 
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je volena varianta, kdy ředitelka školy zpracovává program sama (3%), což ani neodpovídá 

doporučenému způsobu zpracování podle RVP PV. Mateřské školy využívají i variantu, kdy 

školní vzdělávací program zpracovává s ředitelkou školy pouze část pedagogických 

pracovníků a to v 15%. Všichni pracovníci mateřské školy, tedy i nepedagogičtí, zpracovávají 

společně dohromady program podle 11% respondentů. Jiný způsob zpracování školního 

vzdělávacího programu respondenti neuváděli. 

Tab. С. 8 

pracovní 

pozice 

všichni 

prac.MŠ 

všichni 

ped.pr. 

sama 

řed.MŠ 

řed.školy 
a 

část 
ped.pr. 

jiný 

způsob 

počet 

resp. 

pracovní 

pozice 
poč. % poč. % poč. % poč. % % 

učitelky 9 13 4 8 71 1 1 10 15 0 0 6 8 
ZŘBS 0 0 4 57 0 0 3 4 3 0 0 7 

ZŘSS 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 

VUMŠZŠ 0 0 4 80 0 0 1 2 0 0 0 5 
VUOP 0 0 2 4 0 3 60 0 0 0 0 5 

ŘSAMŠ 3 21 9 65 0 0 2 14 0 0 14 

ŘSLMŠ 0 0 7 100 0 0 0 0 0 0 7 

počet resp. 12 11 7 5 71 4 3 16 15 0 0 107 

Otázka č. В/1/3 

Aktivní spolupráce s rodiči probíhá v mateřských školách 

podle počtu tříd v mateřské škole 

Tab. č. 9 

spolupráce s 
rodiči 1 třída 2třídy 3 a 4 třídy 5tříd a více 

spolupráce s 
rodiči 

poř. X poř. X poř. X poř. X 

denně 1. 1,2 1. 1,58 1. 2 ,16 1. 2,47 
1x týdně 5. 4 , 3 4. 3 ,47 5. 3 ,97 5. 4 ,05 
1x měsíčně 4. 4,1 3. 3 4. 3 ,64 4. 3,7 

.při akcích MŠ 2. 2 ,3 2. 2 ,7 2. 2 , 0 5 2. 2 ,32 
v rámci třídních 
schůzek 3. 3,5 5. 4 ,16 3. 3 ,47 3. 2 ,8 
jiná spolupráce 6. 6 6. 5 6. 4 , 4 5 6. 5 
.počet resp. 14 19 4 3 31 
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Všichni respondenti shodné uvádějí, že nejvíce využívaná forma je při každodenním styku 

s rodiči a to při přivádění a odvádění dětí. Tuto formu spolupráce s rodiči uvádí nejvíc 

respondenti z nejmenších mateřských škol a to jednotřídních. Všechny mateřské školy 

nezávisle na počtu tříd uvádí jako druhou variantu formu, kdy nejvíce s rodiči spolupracují a 

to při akcích celé mateřské školy. Jako třetí formu spolupráce uvádí všichni respondenti 

kromě mateřských škol dvoutřídních třídní schůzky, naopak podle výsledků výzkumného 

šetření mateřské školy dvoutřídní staví na třetí místo formu spolupráce jednou za měsíc, kdy 

respondenti z jedné třetiny uvedli, že jde o spolupráci, kdy s nimi rodiče navštěvují divadla, 

pomáhají při úpravě prostředí, donáší pracovní materiál, jako jsou papíry na kreslení, 

zbytkový materiál atd. Forma spolupráce lx týdně se týká spolupráce, kdy se rodiče společně 

s dětmi zúčastňují pravidelných aktivit, jako je bruslení, keramika a mezi nej častější formy 

této spolupráce jednou za týden uváděli zapojení se do zájmových kroužků nebo jejich 

sledování. 

Otázka č. B/1/4 

Dochází při pedagogické spolupráci к rozdělování a delegování úkolů? 

a/ podle typu mateřské školy 
Tab. č. 10 

Typ MŠ ano % částečně 
ano 

% spíše 
ne 

% ne % počet 
resp. 

SAMŠ 38 57 28 4 2 1 1 0 0 6 7 
SLMŠ 8 38 11 52 2 10 0 0 21 
SLMŠZŠ 10 51 9 4 9 0 0 0 0 19 

J)očet resp. 56 4 8 3 0 107 
% 52 4 5 3 0 100 

Převládají odpovědi, že při pedagogické spolupráci si rozdělují a delegují úkoly v 52%, 

nejvíce však mateřských školách samostatných (57%) a nejméně v mateřských školách 

sloučených do jednoho celku. 
Graf. č.9 

Delegováni úkolů podle počtu třtd 

I Нвд^К • částečná ano 
f̂ ^^^m^k OspíSene 

One 

" ^ ^ ^ H ^ ^ ^ H 5Î* 
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b/podle počtu tříd v mateřské škole 
Tab. č. 11 

počet ano % částečně % spíše % ne % počet resp. 
tříd ano ne 

1 14 100 0 0 0 0 0 0 14 
2 14 74 3 16 2 10 0 0 19 
3 a 4 15 3 5 28 6 5 0 0 0 0 4 3 
5 a více 13 4 2 17 5 5 1 3 0 0 31 
počet resp. 56 4 8 3 0 107 
% 52 4 5 3 0 

Z pohledu počtu pracovníků si podle odpovědí respondentů nejvíce delegují a rozdělují úkoly 

v mateřských školách jednotřídních (100%), ve třídách dvoutřídních 74% a nejméně 

v mateřských školách pětitřídních (42%) a tří až čtyřtřídních (35%). 

Otázka č. B/1/4 

b/podle typu MŠ 
Tab. t. 12 

Delegování 
a rozdělení úkolů 

celý soubor resp. SAMŠ SLMŠ SLMSZS Delegování 
a rozdělení úkolů poč. % % % 

ano 59 54 62 51 
částečně ano 4 3 4 2 2 9 4 9 
spíše ne 5 4 9 0 
ne 0 0 0 0 

j)očet resp. 107 6 7 21 19 

Všechny mateřské školy ať už jsou samostatné nebo sloučené do jednoho celku či spojené se 

základní školou si rozdělují a delegují úkoly převážně stejně, jak je patrné z výsledků šetření. 

Pouze 4% respondentů mateřských škol samostatných a 9% respondentů ze sloučených 

mateřských škol si úkoly spíše nerozdělují a nedelegují. 

с/podle pracovní pozice respondentů 
Tab. č. 13 

Rozdělení 
úkolů 

soubor 
resp. 

učitelky ŘSAMŠ ŘSLMŠ ZRBS ZRSS VUOP VUMŠZŠ Rozdělení 
úkolů 

% % % % % % % % 
ano 52 38 71 100 86 100 60 3 
částečně ano 4 5 57 29 0 14 0 4 0 2 
spíše ne 3 5 0 0 0 0 0 0 
ne 0 0 0 0 0 0 0 0 

.počet resp. 107 6 8 14 7 7 1 5 5 
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Podle výzkumného šetření si nejvíce delegují a rozdělují úkoly podle vedení mateřských škol 

a to ředitelky samostatných mateřských škol a ředitelky a vedoucích odloučených mateřských 

škol ve sloučeném celku. Naopak jen 52 % učitelek uvádí rozdělování pedagogických úkolů a 

45% pouze částečné rozdělování. 

Otázka č. B/1/5 

S kým jste naposledy navázali spolupráci? 
Tab. С. 14 

Spolupráce soubor učitelky ŘSAMŠ ŘSLMŠ ZŘBS ZŘSS VUOP VUMŠZŠ celkem 
resp. % % % % % % % % 

lékařem 14 6 9 2 0 8 0 0 0 6 

PPP 53 2 2 31 3 0 33 100 33 4 5 2 6 

ZŠ 82 41 35 30 33 0 50 55 40 

ZUŠ 25 14 16 0 8 0 17 0 12 

jinou 30 17 9 2 0 16 0 0 0 16 

počet 
odpovědí 204 143 2 3 10 12 1 6 9 100% 

Podle průzkumu navazují mateřské školy spolupráci 

nejvíce se základní školou (40%) a po té s pedagogicko 

psychologickou poradnou (26%). Téměř ve všech 

případech respondenti uváděli, že spolupráce se týká 

převážně při přechodu dětí z mateřské školy do základní 

školy a to v oblasti posuzování školní zralosti. Spolupráce 

se ZUŠ (25%) se týká především spolupráce, kdy se mateřské školy s dětmi věnují v rámci 

spolupráce podle respondentů nejvíce základům keramiky a výuce cizích jazyků. 

U odpovědí jiné spolupráce (30%) respondenti uváděli, že jde o spolupráci se sportovním 

zaměřením, kdy dětí chodí především plavat a bruslit. Z výzkumu dále vyplynulo, že 

v současné době začala řada mateřských škol navštěvovat solné jeskyně. A v neposlední řadě 

respondenti uváděli navázání spolupráce s knihovnami a s Domovy důchodců, kdy mateřské 

v rámci spolupráce připravují pro starší občany v těchto domovech výstavky výtvarných 

dětských prací dětí a děti je potěší zahráním pohádky či zazpíváním písní a hrou na flétničky. 

graf, č 10 -
Spolupráce 

^ ^ ^ H • lékaŕtm 
aPPP 

12%/ 

40% 
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Otázka č. B/1/6 

Na MS nejvíc spolupracujete s: 

podle typu budovy 

Tab. fi. 15 

Spolupráce s: 1SB HB a 2P HB a více jak 2P Spolupráce s: 
poř. X poř. X poř. X 

kolegyní ve třídě 1. 1,1 1. 1,31 1. 1,08 
kolegyněmi na stejném pavilonu 2. 2 , 7 8 2. 2 ,41 
všemi pedagog, pracovnicemi 2. 2 ,25 4. 2 , 89 4. 3 ,5 
vedením školy 3. 2 ,57 3. 2 , 6 8 3. 3 ,09 
v případě odlouč. prac. 
s kolegyněmi odlouč. pracoviště 
počet respondentů 3 5 5 3 19 

Graf. č. 11 

• 1SB 

• HB+2P 

• HB a více jak 2P 

Z výsledků šetření můžeme zaznamenat v tabulce i v grafu shodu spolupráce nejvíce 

•v kolegyní ve třídě a to u všech mateřských škol ať jde o mateřskou školu, která je v jedné 

budově nebo se jedná o mateřskou školu, která je jednopavilonová či má pavilonů více. Podle 

výsledků na základě odpovědí respondentů spolupracují pedagogické pracovnice více 

s vedením školy než se všemi pedagogickými pracovnicemi. V případě, že šlo o respondenty 

z mateřských škol, které jsou odloučenými pracovišti v rámci sloučeného celku, uváděli 

spolupráci s kolegyněmi z ostatních mateřských škol jako nejméně uplatňovanou. 
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Otázka č. В/1/7 

Využívání formy vzájemné spolupráce 

а/ podle typu mateřské školy 

Tab. й. 16 
forma SAMŠ SLMS SLMŠZŠ 

spolupráce poř. X poř. X poř. X 
organizační porady 1. 1 ,8 1. 1 , 6 2 1. 2 , 2 3 

Metodické konzultace 4. 4 , 0 6 5. 4 , 7 6 5. 4 , 7 2 

společné plánování 2. 2 , 1 3 2. 2 , 1 2 2. 2 , 1 5 

společní hodnocení 5. 4 , 2 9 4. 4 , 0 2 4 . 4 , 2 3 

vzájemné hodnocení 6. 5 , 6 9 7. 5 , 9 2 7. 5 , 9 

akce školy 3. 3 , 2 4 3. 3 , 0 6 3. 2 , 4 6 

setkávání mimo MŠ 7. 6 , 2 7 6. 5 , 4 6 6 . 5 , 5 8 

jiné 8 

počet resp. 

Graf č. 12 

Formy vzájemné spolupráce podle typu MŠ 

• SA MŠ 

• SLMŠ 

• SLMŠZŠ «I m I it Ulil 

Z grafu i tabulky je zřejmé, že mateřské školy využívají jako formu vzájemné spolupráce 

nejvíce organizační porady, což se projevilo ve výsledku všech typů mateřských škol. 

Respondenti se respondenti shodli, že jako další formu spolupráce využívají nejvíce společné 

plánování a spolupracují při akcích školy. Samostatné mateřské školy se více věnují 

metodickým konzultacím oproti mateřským školám sloučeným a zároveň dávají i více 

přednost společnému a vzájemnému hodnocení než právě mateřské školy sloučené do jednoho 

celku. Mateřské školy sloučené do jednoho celku i mateřské školy spojené se základní školou 

dávají přednost více setkávání mimo mateřskou školu, ve výzkumném šetření uvádí, že se 

jedná především o pracovnice z odloučených pracovišť. Rozdíly však nejsou významné. 

Jako jinou možnost spolupráce uvedli respondenti z mateřských samostatných, že se jedná 

převážně o spolupráci na projektech. 
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b/ podle počtu pracovníků v materské škole 

Tab. č. 17 

Forma 
spolupráce 

do 5 6 až 10 11 až 20 Forma 
spolupráce poř. X poř. X poř. X 

organizační porady 2. 2 ,21 1. 1,81 1. 2 ,18 
metodické konzultace 4. 3 , 87 5. 4 ,67 5. 4 , 79 
společné plánování 1. 1 ,83 2. 2 ,28 2. 2 ,34 
sSpolečné hodnocení 5. 4 , 0 7 4. 4 ,26 4. 4 ,34 
vzájemné hodnocení 6. 5 ,52 7. 5,92 7. 5 ,96 
akce školy 3. 3 , 57 3. 3 ,14 3. 2 ,85 
setkávání mimo MŠ 7. 6 , 8 7 6. 5 ,66 6. 5 ,89 
jiné 8 ,0 

počet resp. 

Graf č. 13 

9 

8 

7 
6 

5 

Í 
do 5 6až10 11až20 

Z pohledu počtu pracovníků jez tabulky i grafu patrné, že v mateřských školách s vyšším 

počtem pedagogických pracovníků dávají přednost více organizačním záležitostem, tj. 

organizačním poradám. V mateřských školách s nejnižším počtem pracovníků se věnují více 

společnému plánování výchovně vzdělávací činnosti a také dávají více přednost metodickým 

a rozborovým konzultacím. Výzkum nám ukázal, že využívanou formou spolupráce jsou akce 

školy a to v mateřských školách s nejnižším i s nej vyšším počtem pracovníků. 

Vzájemné hodnocení mezi sebou také uplatňují více mateřské školy s nejnižším počtem 

pedagogických pracovníků, naopak ostatní mateřské školy s vyšším počtem pedagogických 

pracovníků se více scházejí mimo mateřskou školu. V odpovědích se respondenti nejvíce 

zmiňovali, že se scházejí nejvíce s kolegyní ze třídy nebo ze stejného pavilonu. 

• organizační porady 
• metodické konzultace 
D společné plánováni 
o společné hodnocení 
• vzájemné hodnoceni 
• akce školy 
• setkáváni mimo MŠ 
O jiné 
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Otázka č. B/1/8 

Máte jasně stanovená všeobecná pravidla spolupráce ve Vaší třídě? 
Tab. е. 18 

celý soubor učitelky RSAMS ŘSLMŠ ZŘBS ZŘSS VUOP VUMŠZŠ 
resp. poč. poč. poč. poč. poč. poč. poč. 

ano 94% 63 13 7 7 1 5 5 
ne 6% 5 1 0 0 0 0 0 
počet 
resp.celkem 107 68 14 7 7 1 0 0 

Pravidla vzájemné spolupráce mají téměř ve všech mateřských školách stanovena (94%). 

Pouze 6% respondentů uvedlo, že pravidla stanovena nemají a jednalo se především o 

respondenty v pracovní pozici učitelky. 

Otázka č. B/1/9 

Kolegyně ve třídě zpracovávají třídní vzdělávací program 

Tab. č. 19 

Zpracování 
TVP 

celý soubor 
resp. 

učitelky 
% 

ŘSAMŠ 
% 

RSLMS 
% 

ZŘBS 
% 

ZŘSS 
% 

VUOP 
% 

VUMŠZŠ 
% 

společně 
s kolegyní 70 65 79 85 43 100 100 100 
společně 
s kolegyní a met. 
pomocí řed.školy 21 23 21 15 43 0 0 0 
každá učitelka 
část TVP samost. 9 12 0 0 14 0 0 0 
pouze jedna 
zpracovává 0 0 0 0 0 0 0 0 
nezpracováváme 0 0 0 0 0 0 0 0 
počet resp. 
celkem 107 68 14 7 7 1 5 5 

Graf č. 14 

Z výzkumu je zřejmé, že pedagogické pracovnice 

zpracovávají třídní vzdělávací program v převážné 

většině společně obě dvě dohromady a to z pohledu 

všech pracovních pozic. 

Ředitelky škol pomáhají při zpracování třídních 

vzdělávacích programů jejich metodickou pomocí ve 21%. Z počtu 31 ředitelek a vedoucích 

učitelek, které mají vysokoškolské vzdělání. Z výzkumu vyplývá, že z počtu 11 ředitelek a 
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vedoucích učitelek, které mají vysokoškolské vzdělání, pomáhají se zpracováním třídního 

vzdělávacího programu tři ředitelky, což ale není vypovídající hodnota, jelikož ostatní 

respondenti v dotaznících neuváděli, zda má jejich ředitelka školy vysokoškolské vzdělání. 

9% respondentek uvedlo, že zpracovávají část programu každá sama, jedná se především o 

učitelky a zástupkyně ředitelek, které pracují v samostatných mateřských školách. 

Otázka č. B/1/10 

Co Vás spojuje s kolegyní ve třídě? 
Tab. t. 20 

společné 
s kolegyní 

počet odpovědí 
pedagogů 

odpovědi 
% 

věk 27 2 2 

odborné zaměření 61 5 0 

povaha 2 3 19 

něco jiného 11 9 

celkem odpovědí 122 100 

Graf č. 15 

Společné spojeni s kolegyni 

fc^fc 22% • věk 

• odborné zaměřeni 

• povaha 

• néco jiného 

Pedagogické pracovnice spojuje především jejich odborné zaměření, jejich specializace 

(50%). Respondentky často uváděly, že jsou ve třídě s kolegyní, kdy je spojuje jejich povaha 

a zároveň věk. V odpovědích, kdy je spojuje něco jiného, uváděly velmi často společné 

pracovní nadšení, zaujetí, jejich jednotnost při působení na děti a radost s dětmi pracovat. 

Otázka č. B/1/11 

Rozdělení a uspořádání výchovné práce při spojení odborného zaměření 

Počet respondentů se stejným odborným zaměřením: 61 
Tab. č. 21 

spolupráce v doplňování odborného 
zaměření při vzdělávací činnosti 

celý soubor 
pedagogů v % 

vzájemně se doplňujeme v odbornosti, 
na kterou nejsme zaměřené 88 
soustředíme se na oblast, na kterou jsme 
stejně odborně zaměřené 7 
řešíme podle aktuální situace služeb učitelek 
a jak činnost vychází z programu a plánu 0 

jinak 5 

celkem % 100 
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Soubor pedagogických pracovnic uvedl, že se při výchovně vzdělávací činnosti s dětmi ve 

třídě s kolegyní vzájemně doplňují v odbornosti, ve specializaci, na kterou nejsou odborně 

specializované. 7% respondentů uvedlo, že se věnují převážně oblasti, pro kterou jsou stejně 

odborně zaměřené. 5% uvádí jinou variantu, a to především tu, že se doplňují i s jinými 

pedagogickým pracovnicemi a to převážně v rámci suplování. 

Otázka č. B/1/12 

Formy vzájemné spolupráce učitelek ve třídě podle pracovní pozice respondentů 

Tab. č. 22 

Spolupráce soubor 

resp. 

učit. ŘSAMŠ ŘSLMŠ ZŘBS ZŘSS VUOP VUMŠZŠ Spolupráce soubor 

resp. X X X X X X X 
zpracování 
TVP 1,76 1. 2 , 2 1 1. 1 , 4 2 1. 1 , 3 9 1. 1 , 8 8 1. 1 , 0 1. 1 , 6 9 1. 1 , 9 7 
společné 
plánování 
vých.vzdél. 
činnosti 2 , 2 1 2 . 2 , 3 7 2 . 1 , 9 6 2 . 1 , 8 9 2 . 2 , 3 1 2 . 2 , 0 2 . 2 , 4 3 2 . 2 , 2 9 
společné 
hodnocení 
vých.vzdél. 
činnosti 3 , 1 5 4 . 3 , 9 2 3 . 2 , 4 8 3 . 3 , 3 9 3 . 3 , 5 5 3 . 3 , 0 3 . 2 , 8 5 3 . 2 , 6 9 
společné 
hodnocení 
pokroků 
dětí 4 , 1 0 5 . 4 , 3 5 4 . 3 , 1 2 4 . 4 , 4 1 4 . 3 , 9 6 5 . 5 , 0 5 . 4 , 4 8 5 . 4 , 3 2 

akce,besídky 4 , 0 5 3 . 2 , 5 8 5 . 4 , 1 4 6 . 5 , 7 4 5 . 4 , 3 7 4 . 4 , 0 4 . 3 , 5 4 4 . 3 , 9 6 
vzájemné 
hospitace 5 , 6 7 6 . 5 , 9 4 6 . 5 , 1 8 5 . 5 , 4 9 6 . 5 , 4 5 6 . 6 , 0 7 . 6 , 1 2 7 . 5 , 8 6 
přátelská 
setkání 
mimo MŠ 6 , 9 3 7 . 5 , 2 7 7 . 5 , 9 1 7 . 6 , 3 7 7 . 6 , 7 2 7 . 7 , 0 6 . 5 , 1 4 6 . 5 , 2 1 

j iná 7 , 9 8 8 . 8 , 0 8 . 8 , 0 8 . 7 , 8 9 8 . 8 , 0 8 . 8 , 0 8 . 8 , 0 8 . 8 , 0 

počet 6 8 1 4 7 7 1 5 5 

Pedagogické pracovnice uvádějí, že učitelky spolu ve třídě se nejvíce zaměřují na společné 

zpracování třídního vzdělávacího programu, což vyplývá z odpovědí všech respondentů. Dále 

se všichni respondenti shodli, že společně plánují výchovně vzdělávací činnost. V tabulce 

můžeme vidět rozdíly v číslech, nejvíce pozitivně se ke společnému plánování vyjadřovali 

respondenti na vedoucích pozicích. Jako třetí formu vzájemné spolupráce obou učitelek ve 

třídě uvádí všechny skupiny respondentů kromě skupiny učitelek společné hodnocení pokroků 

výchovně vzdělávací činnosti a hned po té společné hodnocení pokroků dětí. Podle výsledků 

jediné skupiny učitelek je využívána více forma spolupráce při společných akcích než 

společné hodnocení výchovně vzdělávací činnosti i hodnocení pokroků. 
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Ve výsledku celého souboru respondentů nám šetření ukázalo, že respondenti více uplatňují 

vzájemné hospitace než přátelská setkání. Pokud se ale podíváme na výsledky odpovědí 

učitelek, tak zjistíme, právě učitelky upřednostňují přátelská setkání před vzájemnými 

hospitacemi. Naopak právě u pedagogických pracovnic ve vedení mateřských škol převládají 

odpovědi, že uplatňují více vzájemné hospitace. 

Otázka č. B/1/13 

Formy spolupráce ředitelky školy 

a/ podle typu mateřské školy 
Tab. t. 23 

Forma 
spolupráce 

SAMŠ SLMS SLMŠZŠ Forma 
spolupráce poř. X poř. X poř. X 

plánování vzdělávací 
činnosti 1. 2,21 2. 2 , 2 8 1. 1,92 
metodické a rozborové 
činnosti ŠVP 3. 3,91 5. 4 , 8 5. 4 ,5 
hodnocení a evaluace 
směrem к dětem 4. 4 ,32 6. 4 ,9 4. 4 ,46 
akce školy 5. 4 , 5 6 4. 3 ,6 3. 2 ,92 
organizace chodu školy 2. 2 ,41 1. 1,55 2. 2 ,52 
zajišťování ekonomické 
situace 6. 4 ,67 3. 3 ,47 6. 4 , 7 3 
jiná 7. 6 , 57 7. 7 7. 7 
počet respondentů 6 3 21 19 

Tabulka i graf ukazuje odlišnost spolupráce ředitelek mateřských škol podle typu mateřské 

školy. Podle respondentů samostatné mateřské školy a mateřské školy sloučené se základní 

školou uplatňují nejvíce spolupráci při plánování vzdělávací činnosti, naopak ředitelka 

sloučeného celku více využívá spolupráce při organizaci chodu školy a plánováním výchovně 

vzdělávací činnosti se zabývá s kolegyněmi formou spolupráce jako její druhou formu. Další 

výrazný rozdíl můžeme zaznamenat u formy metodické a rozborové činnosti, kterou uplatňuje 

nejlépe jako třetí formu samostatná mateřská škola. Sloučené mateřské školy v jeden celek a 

sloučené mateřské školy se základní školou tuto formu metodické a rozborové činnosti 

uplatňují až na pátém místě. Více než metodickou činnost a hodnotící uplatňují ředitelky 

mateřských škol sloučených zajišťování ekonomické situace. Mateřské školy se základní 

školou zase naopak uplatňují více spolupráci při akcích školy než metodickou a rozborovou 

činnost. 

77 



Oblast evaluace a hodnocení směrem к dětem uplatňují podobně samostatné mateřské školy a 

mateřské školy se základní školou, ředitelky sloučených mateřských škol jí uplatňují jako 

jednu z nejméně využívaných forem spolupráce s pedagogickými pracovnicemi. 

V oblasti jiné spolupráce uváděli respondenti spolupráci při zpracovávání projektů a při 

výjezdech na ozdravné pobyty. 

V tomto výzkumném šetření však vzešly překvapující odpovědi. К oblasti metodické a 

rozborové činnosti se jedna třetina učitelek nevyjádřila, což se dá vysvětlit, že tato forma 

vzájemné spolupráce není uplatňována. 

Graf č. 16 

Formy spolupráce ředitelky školy podle typu MŠ 
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а/ podle počtu pracovníků v mateřské škole 

Tab. e. 24 

Forma 
spolupráce 

do 5 od 6 do 10 od 11 do 20 Forma 
spolupráce poř. X poř. X poř. X 

plánování vzdělávací činnosti 1. 2,17 2. 2 ,22 2. 2 ,04 
metodické a rozborové činnosti 5. 4 , 4 4 4. 4 , 07 6. 4 ,61 
hodnocené a evaluace směrem 
к dětem 4. 4 ,11 5. 4 ,41 5. 4 ,54 
akce školy 3. 3 ,42 3. 3 ,37 3. 3 ,77 
organizace školy 2. 2 ,42 1. 1,9 1. 1,62 
zajišťování ekonomické situace 6. 4 , 4 8 6. 4 , 47 4. 4 ,0 
jiná 7. 6 ,0 7. 6 ,5 7. 7,0 
počet respondentů 30 52 2 5 

Ve výzkumném šetření z pohledu počtu pracovníků se odlišují mateřské školy, které mají 

nej menší počet pracovníků. Vedení nej menších mateřských škol uplatňuje z pohledu 

pedagogických pracovnic nejvíce spolupráci při plánování, naopak ostatní mateřské školy 

s vyšším počtem pracovníků se věnují nejvíce organizaci chodu školy. Jak vidíme z tabulky, 

všechny respondenti ať už z nej menších i největších škol téměř shodně uvedli spolupráci 

ředitelky školy při akcích školy a to jako třetí nejvíce uplatňovanou formu. Metodickou a 

rozborovou činnost programu školy s hodnocením a evaluací směrem к dětem uvádějí 

s minimálním rozdílným rozpětím mateřské školy s počtem do pěti pedagogických 

pracovníků a mateřské školy s počtem od šesti do deseti pracovníků. Vedení uvedených 

mateřských škol spolupracuje podle odpovědí respondentů poměrně shodně i při zajišťování 

ekonomické situace, kterou využívá při spolupráci s pedagogickými pracovnicemi nejméně. 

Je to logické, neboť pedagogické pracovnice se finančním zabezpečením mateřské školy 

nezabývají. 

Vedení mateřských škol s nej vyšším počtem pracovníků dává však více přednost spolupráci 

v oblasti právě ekonomiky před hodnocením, evaluací, metodickou a rozborovou činností. 
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Formy spolupráce ředitelky školy závislosti na jejich odborném vybavení 

Tab. č. 25 

Forma SŠO VŠO 
spolupráce poř. X poř. X 

plánování 1. 2 ,08 1. 1,96 
metodické a rozborové činnosti programu 5. 4 ,92 4. 3 ,52 
hodnocení a evaluace směrem к dětem 4. 4 ,24 5. 4 ,26 
akce školy 3. 3 ,42 3. 3 ,37 
organizace chodu školy 2. 2 ,42 2. 2 , 12 
zajišťování ekonomické situace 6. 5 ,59 6. 5 ,78 
jiná 7. 7 7. 6 , 5 
počet respondentů 20 11 

Graf č. 17 

Ředitelky a vedoucí pracovnice s vysokoškolským vzděláním se jen v nepatrné odlišnosti 

věnují více metodické a rozborové činnosti. Ve výsledcích můžeme tuto skutečnost 

zaznamenat v průměru jednotlivých průměrných hodnot, kdy ředitelky s vysokoškolským 

vzděláním dosahují nižších hodnot právě u metodických a evaluačních činností výchovně 

vzdělávací činnosti a hodnocení směrem к dětem. Tato skutečnost je především způsobena 

tím, že ředitelky mateřských škol ať už samostatných či sloučeného celku mají na 

zodpovědnost vysoký rozsah činností, které musí ze zákona plnit a jsou za ně zodpovědné a to 

bez ohledu, zda mají vzdělání středoškolské nebo vysokoškolské. 

Do počtu respondentů vedení mateřské školy byly zahrnuty i vedoucí pracovnice 

odloučených mateřských škol, jelikož v mateřské škole, ve které působí, jsou ve vedoucí 

pozici pro vedení výchovně vzdělávací činnosti. 
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Otázka č. B/1/14 

Spolupráce a zajišťování oblasti metodické činnosti pro výchovné vzdělávací činnosti 

a/z pohledu respondentů ze všech pracovních pozic 

Tab. г. 26 

soubor učitelky Ř S A M Š R S L M S Z Ř B S Z Ř S S V U O P V U M Š Z Š 
resp. poč.odp. poč.odp. poč.odp. poč.odp. poč.odp. poč.odp. poč.odp. 

ředitelky školy 3 6 % 6 3 14 4 3 1 0 0 
zást.ředitelky 1 1 % 19 3 1 2 1 0 0 
jiné ped.prac. 1 5 % 19 0 7 1 0 3 3 
odjinud 3 8 % 39 11 7 2 1 3 5 
není zajišťována 0 0 0 0 0 0 0 0 

počet odpovědí 181 109 28 19 8 3 6 8 

Tabulka ukazuje, že metodické vzdělávání je zajišťováno nejvíce odjinud, kdy respondenti 

uváděli, že se zúčastňují vzdělávání ve vzdělávacích a pedagogických centrech formou 

seminářů a dále uváděli formou vysokoškolského studia, studiem literatury a také, že 

získávají metodické informace na internetových stránkách www.portal.cz 

36% respondentů uvedlo, že metodickou činnost zajišťuje ředitelka školy a to převážně 

ředitelky samostatných mateřských škol. Zároveň z výzkumu vyplynulo, že 15% zajišťují jiné 

pedagogické pracovnice metodickou činnost a to v převážné většině vedoucí pracovnice 

odloučených mateřských škol, které jsou ve sloučeném celku a nebo ve spojení se základní 

školou. Z výzkumu je tedy patrné, že metodickou vzdělávací činnost v rámci sloučeného 

celku nezajišťují ředitelky sloučeného celku, ale jejich pověřené vedoucí v odloučených 

mateřských školách. 

Otázka č. B/1/15 

Vzájemná komunikace probíhá v mateřské škole nejlépe a nejvíce s: 

a/podle typu budovy 

Porovnáním odpovědí zjistíme, že vzájemná komunikace probíhá podle všech respondentů ve 

všech typech mateřských škol nejvíce a nejlépe s kolegyní ve třídě, což je logické, neboť 

kolegyně ve třídě jsou spolu po celou dobu, kdy spolu pracují. Jak je z průzkumu dále patrné, 

komunikace dále probíhá nejlépe s kolegyněmi na stejném pavilonu a to u odpovědí všech 

respondentů z obou dalších typů mateřských škol. I tento výsledek je z praxe logický, jelikož i 
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pedagogické pracovnice na stejném pavilonu mají větší možnost v rámci organizace chodu se 

více setkávat a to např. ráno nebo odpoledne při předávání dětí mezi sebou. Podle odpovědí 

respondentů probíhá vzájemná komunikace více a lépe s vedením školy než se všemi 

pedagogickými kolegyněmi a to i než s kolegyněmi celé mateřské školy. V odpovědích 

odjinud se vyjadřovali převážně nejvíce respondenti ze sloučených a odloučených pracovišť, 

že komunikují s kolegyněmi z odloučených mateřských škol. 

Z výsledků v tabulce poznáme, že u výsledků mateřské školy, která má jednu budovu, jsou 

celkově nižší údaje. Je to především proto, že respondenti nevyplňovali odpověď, která se 

týká spolupráce s kolegyněmi na stejném pavilonu. Průměr hodnot je celkově nižší, ale nemá 

vliv na jejich celkový výsledek, pouze jde o celkově nižší hodnoty. 

Tab. č. 27 

Komunikace s: 1 SB HB a 2P HB a více jak 2P 
poř. X poř. X poř. X 

kolegyní ve třídě 1. 1,14 1. 1,36 1. 1,15 
vedením školy 2. 2 ,46 3. 3 ,42 3. 3,6 
kolegyněmi 
na stejném pavilonu 2. 2 , 6 5 2. 2 ,69 
všemi pedagogickými 
pracovnicemi 3. 2 ,92 4. 3 , 57 4. 3 ,8 
všemi pracovnicemi 4. 2 , 9 3 5 3 ,97 5. 4 ,2 
odjinud a jinak 5. 3 ,8 6. 5 ,4 6. 5,4 

počet respondentů 35 53 19 

Ь/podle počtu pracovníků 
Tab. č. 28 

Komunikace s: do 5 od 6 do 10 od 11 do 20 
poř. X poř. X poř. X 

kolegyní ve třídě 1. 1 ,13 1. 1,31 1. 1,45 
kolegyněmi na stejném pavilonu 2. 2 ,81 2. 2 ,11 
vedením školy 2. 2 , 6 4 3. 2 ,82 3. 3 ,28 
pedagogickými kolegyněmi celé MS 4. 2 , 9 5 5. 3,81 4. 3 ,65 
všemi koleqyněmi MS 3. 3 ,12 4. 3 ,78 5. 3 ,8 
odjinud a jinak 5. 4 , 4 3 6. 5,6 6. 4 ,9 
počet respondentů 30 52 25 
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Graf č. 18 

• kolegyní ve třídě 

• kolegyněmi na stejném 
pavilonu 

• pedagogickými 
kolegyněmi celé MŠ 

• všemi kolegyněmi MŠ 

• odjinud a jinak 

do 5 6 až 10 11 až 20 

Vzájemná komunikace probíhá podle všech respondentů nejvíce a nejlépe s kolegyní ve třídě a 

to bez ohledu na to, kolik má mateřská škola pedagogických pracovnic. Tento výsledek je dán 

skutečností, že učitelky v jedné třídě jsou spolu v každodenním kontaktu po celou dobu, kdy 

jsou ve třídě s dětmi společně. Respondenti se i z pohledu počtu pracovníků shodují, že 

vzájemně nejlépe komunikují s kolegyněmi na stejném pavilonu a po té s vedením školy. 

V mateřských školách s nejnižším počtem pracovníků komunikují respondenti nejlépe se 

všemi pracovníky školy. Naopak nejméně spolupracují se všemi pracovnicemi mateřské 

školy nejvyšším počtem pedagogických pracovnic. Výsledek se shoduje s teorií V. Khelerové, 

která říká, že nejlépe spolu komunikují týmy s nižším počtem pracovníků. 

I v tomto výsledku v tabulce poznáme, že u výsledků mateřské školy, která má nejvíce 5 

pracovníků, jde převážně o mateřskou školu, která má jednou samostatnou budovou. Proto ani 

zde respondenti nevyplňovali odpověď, která se týká spolupráce s kolegyněmi na stejném 

pavilonu. Průměr hodnot je tak celkově nižší, ale ani zde nemá vliv na jejich celkový 

výsledek, pouze jde o zaznamenání celkově nižších hodnot. 
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Část dotazníku B/2 - SPOLUPRÁCE EXTERNÍ 

Otázka č. B/2/1 

Formy spolupráce s rodiči 

Graf č. 19 

• každodenní kontakt 

• zajímají se jen o své dítě 

• zapojují se do výchovného působení 

• zapojují se do zpracování ŠVP 

• do akcí školy 

• zájem o kroužky 

• konzultace o dětech 

• sdruženi rodičů 

• finanční a materiální pomoc MŠ 

• nemají zájem o spolupráci 

• jiná 

Tab. č. 29 
formy 

spolupráce celkem 
odp. x 

učitelka 
X 

ŘSAMŠ 
X 

ŘSLMŠ 
X 

ZŘBS 
X 

ZŘSS 
X 

VUOP 
X 

VUMŠZŠ 
X 

každodenní 
kontakt 3,25 3 , 6 8 3 , 8 2 , 2 3 ,0 2 ,0 4 , 6 2 , 2 5 
zajímají se 
jen o své dítě 2,67 2 , 3 7 2 , 2 2 1 ,8 1 ,28 3 ,0 4 , 2 5 3 ,6 
zapojují se do 
výchovného 
působení 5,08 4 , 6 4 5 ,0 4 , 7 5 4 , 5 6 ,0 6 , 0 5 ,6 
zapojují se do 
zpracování 
ŠVP 7,28 7 , 5 8 7 , 6 6 8 , 2 5 6 ,6 0 8 ,6 8 ,0 
do akcí školy 2,86 2 , 9 4 2 , 3 3 3 ,4 4 , 1 4 4 . 0 1 , 7 5 2 ,6 
zájem o 
kroužky 2,44 2 , 2 3 2 , 4 4 2 , 8 3 , 1 4 1,0 1 , 2 5 2 , 8 
konzultace o 
dětech 8,02 8 , 5 3 8 ,5 7 , 5 7 , 5 0 7 ,6 8 ,5 
sdruženi 
rodičů 7,45 7 , 0 5 7 ,5 0 7 , 8 0 0 0 
finanční a 
materiální 
pomoc MŠ 5,39 5 ,71 5 ,42 5 ,0 6 , 5 5 ,0 4 , 7 5 5 ,0 
nemají zájem 
o spolupráci 7,54 7 , 1 3 7 ,6 8 ,0 8 , 1 4 7 ,0 7 , 7 7 6 , 6 
celkem 7,50 7 , 5 0 0 0 0 0 0 

Formy spolupráce s rodiči 
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Jak nám ukazuje graf a tabulka, ve spolupráci s rodiči převládá z jejich strany nejvíce forma 

spolupráce při zájmových kroužcích, rodiče projevují o tuto činnost ve všech mateřských 

školách a podle všech respondentů největší zájem. Tento výsledek souvisí i s výsledkem, že 

rodiče projevují největší zájem pouze o své dítě, což je celkem logické. Další forma vzájemné 

spolupráce se projevila u všech respondentů především zájmem o akce mateřské školy. Podle 

výsledků šetření můžeme tedy konstatovat, že rodiče mají při spolupráci s mateřskou školou 

nejvíce zájem o spolupráci při nadstandardní činnosti. 

Celkový výsledek odpovědí všech respondentů nám podle grafu a tabulky ukazuje, že 

spolupráce s rodiči probíhá při každodenním kontaktu přivádění a odvádění dětí a také 

formou, kdy se rodiče postupně zapojují do výchovného procesu. К zapojování se do 

výchovného procesu respondenti v některých případech uvedli, že jde o zapojování se při 

adaptaci dítěte na mateřskou školu, tj. v souvislosti se zvykáním si nových dětí na prostředí 

mateřské školy, kdy rodiče mají možnost trávit se svým dítětem čas v mateřské škole. 

К zapojování se do výchovného procesu se více vyjádřili respondenti z mateřských škol, kteří 

uvedli, že pracují v programu Začít spolu nebo Zdravá mateřská škola a vyjádřili se, že se 

rodiče zapojují nejen při postupné adaptaci dětí, ale zúčastňují se výchovného procesu 

průběžně. 

Z výsledků šetření vyplývá, že rodiče finančně i materiálně mateřské škole přispívají, 

převážně však materiálně a to tak, že donáší mateřské škole různé materiály, papíry, zbytky 

materiálů, a také hračky. 

Forma spolupráce, kdy se rodiče zapojují do školního vzdělávacího programu, se více 

pozitivně projevila v mateřských školách, ve kterých je založena rada či sdružení rodičů a 

také více u mateřských škol, kdy se v dotazníku slovně vyjádřili respondenti, že pracují 

v programu Začít spolu nebo Zdravá mateřská škola. I když v dotazníku nebyla respondentům 

položena otázka, ve kterém programu pracují, někteří respondenti se právě vyjádřili sami od 

sebe v souvislosti s působením rodičů při výchovně vzdělávací činnosti. 

Celkem překvapivý je výsledek formy spolupráce uskutečňování konzultace o dětech. 

Z výsledků odpovědí respondentů vyplývá, že ve 40% mateřských škol se konzultace a 

individuální rozhovory o dětech neuskutečňují. Výsledek šetření nám ukázal, že individuální 

konzultace se uskutečňují především v mateřských školách, kde mají možnost rodiče více 

spolupracovat s mateřskou školou, a to že mají založenou organizaci či radu rodičů. Také 

zodpovědí respondentů vyplynulo že individuální konzultace se uskutečňují v mateřských 

školách, které pracují v programu Začít spolu a Zdravá mateřská škola. Tento výsledek se 
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nám však ukázal jako nadstandardní, protože respondenti se sami slovně vyjádřili, že pracují 

v programu Začít spolu a Zdravá mateřská škola. 

Z výsledků šetření vyplývá, že pouze ve 35% mateřských školách spolupracují s rodiči 

formou Sdružení rodičů a to v mateřských školách samostatných a v mateřských školách 

sloučených se základní školou.. I tento výsledek je celkem očekávaný a to proto, protože 

mateřské školy sloučené do jednoho celku vznikly v nedávné době a zřízení sdružení rodičů 

tak podléhá novému zřízení, což je proces dlouhodobý, který na základě jejich žádosti rodičů 

povoluje a zřizuje Ministerstvo vnitra. Dalo se tedy očekávat, že v mateřských školách 

sloučeného do jednoho celku sdružení rodičů spíše fungovat nebude. 

Vytvořená organizace rodičů má však na spolupráci s mateřskou školou významný vliv. 

V dotaznících, ve kterých respondenti vyplnili, že forma spolupráce probíhá i formou 

sdružení rodičů či rady rodičů, v převážné většině mají rodiče školní vzdělávací program 

к dispozici a mají tak možnost podílet se na přípravě školního vzdělávacího programu. 

Jako jinou spolupráci uváděly především učitelky a samostatné ředitelky, že jde o spolupráci 

s rodiči při tzv. společných dílnách s dětmi a rodiči a o spolupráci při vytváření projektů pro 

získání finančních prostředků mateřské škole. 

Otázka č. B/2/2 

Do vypracování školního vzdělávacího programu zahrnují respondenti v mateřské škole 

podněty, názory a návrhy: 

Tab. i . 30 

ŠVP celkem učitelky ŘSAMŠ RSLMS ZŘBS ZŘSS VUOP VUMŠZŠ celkem 
podněty odp. % % % % % % % % 

rodičů 88 4 2 32 26 2 9 2 0 50 38 38 
zřizovatele 3 3 14 12 21 18 2 0 10 15 14 
ZŠ 58 24 2 9 2 6 2 9 2 0 30 24 2 5 
PPP 34 14 18 16 18 2 0 0 15 15 
odjinud 17 6 9 9 6 2 0 10 8 8 
celkem 
odpovědí 2 3 0 132 34 19 17 5 10 13 100 

Z šetření vyplývá, že do vypracování školního 

vzdělávacího programu se v mateřských školách 

zahrnují nejvíce podněty a názory rodičů a to 

z pohledu všech respondentů (38%). Dále školní 

Graf č. 20 
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vzdělávací programy nejvíce zahrnují názory základní školy (25%). Podněty ze strany ze 

strany pedagogicko psychologické poradny obsahují 15% a podobně ze strany zřizovatele 

14%. 

Do školních vzdělávacích programů jsou zahrnovány podněty a názory i odjinud (8%) a to 

především ze stránek www.rvp.cz, z literatury a seminářů. 

Otázka č. B/2/3 

Školní vzdělávací program к dispozici veřejnosti 

Tab. č. 31 

ŠVP soubor učitelky ŘSAMŠ ŘSLMŠ ZŘBS ZŘSS VUOP VUMŠZŠ celkem 
к dispozici odpov. % % % % % % % % 

přístupné 
místo v MŠ 72 2 9 3 3 38 32 2 5 3 4 2 31 
jednotlivé 
třídy 4 9 2 6 15 12 16 2 5 3 16 21 
kancelář 
řed.školy 6 6 2 3 3 3 38 32 2 5 5 4 2 2 9 
zatím nikde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
jiný způsob 4 3 2 2 19 12 2 0 2 5 0 0 19 
počet odp. 230 124 4 2 18 19 4 11 12 1 0 0 % 

Školní vzdělávací program je podle průzkumu na přístupném místě umístěn v 31%, umístění 

tohoto programu v kanceláři ředitelky školy uvedlo 29% respondentů a na jednotlivých 

třídách mají program podle 21% respondentů. K j inému způsobu umístění školního 

vzdělávacího programu respondenti uváděli (19%), že program je к veřejnosti к dispozici na 

webových stránkách mateřské školy. 

Respondenti vyplňovali více možností, to znamená, že školní vzdělávací program může být 

к dispozici i na více místech. 

Zapojení rodičů do zpracování školního vzdělávacího programu 
Tab. č. 32 

ŠVP soubor 
zapojení rodičů do zpracování 

ŠVP 
к dispozici odp. počet % 

přístupné místo v MS 72 34 4 7 
jiný způsob 4 3 11 2 6 
počet odpovědí 117 4 5 
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Jak z tabulky vidíme, na veřejně přístupném místě je umístěno 72 školních vzdělávacích 

programů, což je 67% z celkového počtu 107 odpovědí respondentů, tudíž 35 školních 

vzdělávacích programů není к dispozici rodičům na veřejně přístupném místě v mateřské 

škole. 

Z počtu 72 odpovědí, kdy je školní vzdělávací program к dispozici na přístupném místě 

v mateřské škole, se rodiče zapojují v počtu 34 (z toho 47%). Do zpracování školního 

vzdělávacího programu, zároveň podle odpovědí respondentů, jde především o rodiče 

mateřské školy, při které je založena organizace rodičů. 

Otázka č. B/2/4 

Ve odloučených mateřských školách mají к dispozici školní vzdělávací programy 

z ostatních mateřských škol či základní školy v rámci sloučených pracovišť 
Tab. č. 33 

ŠVP celý soubor učitelky učitelky ŘSLMŠ VUOP VUMŠZŠ 
к dispozici respondentů SLMS MSZS 

ano 2 5 (63%) 2 10 7 3 3 
ne 15 (37%) 7 4 0 2 2 

počet resp. 4 0 (100%) 9 14 7 5 5 

Tabulka nám ukazuje, že mateřské školy v rámci sloučených pracovišť mají mezi sebou v 

63% školní vzdělávací programy к dispozici. Učitelky a vedoucí odloučených pracovišť 

sloučených celků uvedli ve 33%, že к dispozici program nemají. Naopak všechny ředitelky 

sloučených pracovišť uvedly, že školní vzdělávací program v ostatních odloučených 

mateřských školách mají. 

Otázka č. B/2/5 
Organizování konzultací a setkání mateřských škol ze sloučených celků 

Tab. č. 34 

Forma SLMS SLMŠZŠ 
spolupráce poř. X poř. X 

pravidelné porady pro všechny 
pedagogické pracovnice 2. 2 ,12 1. 1,25 
pravidelné porady pro vedoucí 
pracovnice MŠ 1. 1,18 2. 1,84 
mimořádná setkání 3. 3 ,14 4. 3 ,55 
přátelská setkání 4. 3 ,06 3. 3 ,22 
jiná spolupráce 5. 5,0 5. 5 ,00 

počet respondentů 21 19 
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Graf č. 21 

Výzkum ukázal porovnání dvou typů mateřských škol organizování konzultací a setkání. 

Mateřské školy spojené se základní školou dávají přednost pravidelným poradám pro všechny 

pedagogické pracovnice, sloučené mateřské školy v jeden celek dávají naopak přednost 

pravidelným poradám pouze pro vedoucí pracovnice. Mateřské školy se základní školou 

dávají zase přednost více setkání častějším přátelským před mimořádnými setkáními a 

naopak zase sloučené mateřské školy se setkávají spíše mimořádně než v rámci častějších 

přátelských setkání. 
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ZÁVĚREČNÁ ČÁST 

Otázka č. 1 

Uplatňovaný styl řízení při pedagogické spolupráci 
G r a f č . 22 

Z výsledků šetření je patrné, že ve všech 

mateřských školách převažuje styl řízení 

demokratický. 

a/ podle pracovní pozice respondentů 

Tab. č. 35 
styl řízení soubor 

resp. 
% 

učitelky 

% 

RSAMS 

% 

ŘSLMŠ 

% 

ZRBS 

% 

ZŘSS 

% 

VUOP 

% 

VUMŠZŠ 

% 
autorit. 1 0 % 1 3 0 0 0 0 2 0 0 

demokr. 7 8 % 7 5 7 8 1 0 0 1 0 0 1 0 0 6 0 1 0 0 

particip. 1 2 % 1 2 2 2 0 0 0 2 0 0 

počet 107 6 8 1 4 7 7 1 5 5 

Téměř všichni respondenti se podobně shodli, že v mateřských školách převládá styl řízení 

pedagogické práce nejvíce demokratický (75%). Téměř vyrovnaný je výsledek uplatňování 

stylu autoritativního (13%), který převládá jedním procentem nad řízením participativním. 

Ředitelky mateřských škol samostatných uvádí 78% stylu demokratický styl a 22%stylu 

participativního. Respondenti zbývajících pracovních pozic uvádí pouze demokratický styl 

vedení, kromě vedoucích učitelek sloučených mateřských škol (VUOP), jejichž výsledek 

odpovědí nám ukázal 20% stylu řízení pedagogické práce jako autoritativní, 20%styl 

participativní a demokratický styl řízení spolupráce se projevuje v 60%: 

,2% 11% 3tyl Hz«nl 

O paíticip 
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b/podle typu mateřské školy 

Tab. č. 36 

uplatňovaný 
styl řízení 

celý soubor 
respondentů 

samostatné MŠ 
% 

sloučené MŠ 
% 

MŠ+ZŠ 
% 

autoritativní 1 0 % 3 2 9 1 6 

demokratický 7 8 % 7 9 7 1 8 4 

participativní 1 2 % 1 8 0 0 

počet respondentů 107 6 7 2 1 1 9 

Z výzkumného šetření vyplynulo, že 

ve všech typech mateřských škol je 

nejvíce uplatňován demokratický 

styl řízení. Participativní styl je 

nejvíce uplatňován v mateřských 

školách samostatných a autoritativní 

naopak v mateřských školách 

sloučených. 

d/podle počtu pracovníků v mateřské škole 

Tab. č. 37 

styl řízení celý soubor do 5 6 až 10 11 až 20 styl řízení 
respondentů 

% % % % 
autoritativní 1 0 % 6 7 2 0 

demokratický 7 8 % 8 4 7 5 8 0 

participativní 1 2 % 1 0 1 8 0 

počet resp. 107 3 0 5 2 2 5 

Z pohledu počtu pracovníků se nám potvrzuje zjištění, které souvisí s teorií V. Khelerové, že 

spolu nejlépe spolupracují pracovní skupiny a týmy do 10 pracovníků. I v našem výzkumu 

vidíme podobnou shodu v mateřských školách do pěti pedagogických pracovníků a 

v mateřských školách od šesti do 10 pracovníků. U mateřských škol s nej vyšším počtem 

pracovníků je také nejvíce uplatňován demokratický styl (80%), avšak je uplatňován ve 20% i 

styl autoritativní a podle výzkumného šetření není participativní styl v mateřských školách 

s nejvyšším počtem pracovníků uplatňován. 
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Domníváte se, že po zavedení RVP PV se ve Vaší mateřské škole zkvalitnila úroveň 

pedagogické spolupráce? 

Tab. С. 38 

zkvalitnění soubor resp. učitelky RSAMS ŘSLMŠ ZRBS ZŘSS VUOP VUMŠZŠ 
spolupráce % % % % % % % % 

ano 53 4 5 78 85 71 0 4 0 4 0 
částečně 36 41 2 2 15 2 9 100 6 0 2 0 
spíše ne 7 8 0 0 0 0 0 2 0 
ne 4 4 0 0 0 0 0 2 0 
počet resp. 107 6 8 14 7 7 1 5 5 

Více než polovina respondentů uvedla, že po zavedení RVP PV do praxe, se zvýšila úroveň 

pedagogické spolupráce. Toto zjištění uvádí nejvíce ředitelky samostatných mateřských škol 

(78%) a ředitelky sloučených mateřských škol (85%). Pouze částečně tento výsledek potvrzuji 

vedoucí učitelky odloučených mateřských škol. Ale učitelky všech mateřských škol uvádí 

v 8%, že zavedením RVP PV se pedagogická spolupráce spíše nezkvalitnila a 4% uvádí, že se 

nezkvalitnila vůbec, i když 45% odpovídá ano a 41 % částečně ano. 

Otázka č. 3 

Máte zájem o získání více informací v oblasti týmové spolupráce? 

Tab. č. 39 
zájem soubor resp. učitelky ŘSAMŠ ŘSLMŠ ZŘBS ZŘSS VUOP VUMŠZŠ 

o informace % % % % % % % % 
ano 78 70 8 5 100 85 8 5 100 100 
částečně 17 2 0 15 0 15 15 0 0 
spiše ne 4 6 0 0 0 0 0 0 
ne 1 4 0 0 0 0 0 0 
počet 107 68 14 7 7 7 1 5 

Zájem o získání informací v oblasti týmové spolupráce projevili téměř všichni respondenti. 

Největší zájem projevily respondenty ve vedoucích pozicích, ředitelky samostatných 

mateřských škol 85%, stejně tak zástupkyně ředitelek těchto mateřských škol 85%. Všechny 

ředitelky sloučených mateřských škol a vedoucí učitelky odloučených pracovnic vyjádřily 

zájem o získání informací pro oblast týmové spolupráce. Zajímavý je i vysoký zájem učitelek 

(70%), 6% učitelek dále uvedlo, že spíše zájem nemají o další informace a 4% uvedli, že 

zájem nemají vůbec. 
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5. 2. 1 Porovnání výsledků výzkumného šetření s výsledky šetření 
v bakalářské práce 2005 

Cílem výzkumného šetření bylo znovu ověřit výsledky bakalářské práce z roku 2005, ve které 

jsem zjišťovala shodné komponenty. 

Bakalářská práce zjišťovala úroveň spolupráce se zaměřením, jak je spolupráce řízena 

vedoucím pracovníkem. 

Cílem diplomové práce je získat poznatky o využívaných formách spolupráce při pedagogické 

práci v mateřských školách. 

1/ Porovnání stylu řízení spolupráce 

b/podle typu mateřské školy 

Tab. č. 40 Řízení pedagogické spolupráce - diplomová práce 

uplatňovaný celý soubor samostatné MS sloučené MŠ MŠ+ZŠ 
styl řízení respondentů % % % 

autoritativní 1 0 % 3 2 9 1 6 

demokrat ický 7 8 % 7 9 7 1 8 4 

participativní 1 2 % 18 0 0 

počet respondentů 107 6 7 2 1 1 9 

styl řízení spolupráce pedagogické činnosti 
výsledek diplomové práce 

Graf č. 24 
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Tab. č. 41 Styl řízení vedoucím pracovníkem - bakalářská práce 

Uplatňovaný 
styl řízení 

samostatná 
MŠ 

sloučená 
MŠ 

sloučená 
MŠ a ZŠ celkem 

Uplatňovaný 
styl řízení 

poč. % poč. % poč. % poč. % poř. 

autoritativní 12 10 4 13 1 7 17 10 2. 

demokratický 108 87 27 84 11 73 146 85 1. 

participativní 4 3 1 3 3 20 8 5 3. 

počet 
respondentů 124 32 15 171 
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Podle výsledků bakalářské práce i podle výsledků šetření v této diplomové práci se nám 

potvrdily shodné výsledky. Nejvíce je uplatňován demokratický styl při řízení vedoucím 

pracovníkem a zároveň i při spolupráci v pedagogické práci v mateřské škole. Výsledky se 

téměř shodují i při uplatňování stylu z pohledu podle typu mateřské školy. Demokratický styl 

je shodně a nejvíce uplatňován ve všech typech mateřských škol, autoritativní v minimálně 

převážně ve sloučených mateřských školách a participativní v mateřských školách 

samostatných i sloučených se základní školou. 

d/podle počtu pracovníků v mateřské škole 

Tab. č. 42 Řízení pedagogické spolupráce - diplomová práce 

Styl celý soubor 
respondentů 

% 

do 5 

% 

6 až 10 

% 

11 až 20 

% 

21 a více 

% 
autoritativní 1 0 % 6 7 2 0 0 

demokratický 7 8 % 8 4 7 5 8 0 0 

participativní 1 2 % 1 0 1 8 0 0 

počet resp. 107 3 0 5 2 2 5 0 

Styl řízení pedagogické činnosti 
výsledek diplomové práce 
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Tab. č . 43 Styl řízeni vedoucím pracovníkem - bakalářská práce 

do 5 od 6 do 10 od 11 do 20 2 1 a více celkem 
poč. % poč. % poč. % poč. % poč. % poř. 

autoritativní 0 0 2 5 10 11 5 21 17 10 2. 

demokratický 9 69 39 95 79 85 18 75 145 85 1. 

participativní 4 31 0 0 4 4 1 4 9 5 3. 

počet 
respondentů 13 41 93 24 171 
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Ve srovnání z pohledu počtu pracovníků se výsledky opět shodují. Z výsledků šetření 

diplomové práce a i bakalářské práce opět převládá styl řízení demokratický. Autoritativní 

styl je více uplatňován v mateřských školách s nejvyšším počtem pracovníků a naopak 

participativní styl převážně více v mateřských školách s nižším počtem pracovníků. 

Máte zájem o získání více informací v oblasti týmové spolupráce? 

Tab. č.44 

Zájem soubor resp. učitelky ŘSAMŠ RSLMS ZŘBS ZŘSS VUOP VUMŠZŠ 
o informace % % % % % % % % 

ano 7 8 7 0 8 5 1 0 0 8 5 8 5 1 0 0 1 0 0 

částečně 17 2 0 1 5 0 15 1 5 0 0 

spíše ne 4 6 0 0 0 0 0 0 

ne 1 4 0 0 0 0 0 0 

počet 1 0 7 6 8 1 4 7 7 7 1 5 

styl řízení pedagogické činnosti 
výsledek diplomové práce 
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Tab. č. 45 . Zájem o získání informací v oblasti týmové spolupráce - bakalářská práce 
uči te lka s a m o s t a t n á 

řed i te lka 
s loučená 
řed i te lka 

vedouc í 
uč i te lka 

z á s t u p k y n ě 
ředi te lky 

ce lkem 

poč. % poč. % poč. % poč. % poč. % poč. % poř . 
a n o 40 30 11 55 2 67 2 29 1 11 56 32,7 2. 
čás tečně 
a n o 53 40 7 35 1 33 5 71 3 33 69 40,4 1. 
spíše ne 29 22 2 10 0 0 0 0 3 33 34 19,9 3. 
ne 11 8 0 0 0 0 0 0 2 22 U 6,43 4. 

pčet 

resp. 132 20 3 7 9 171 
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Porovnáním výsledků diplomové práce a práce bakalářské zjistíme, že respondenti odpovídali 

i v této oblasti celkem shodně. O další získání informací mají nejvíce zájem ředitelky 

samostatných mateřských škol a ředitelky sloučených škol. Tento výsledek se dal 

předpokládat, z jejich pracovní pozice vyplývá zodpovědnost za řízení pedagogické činnosti a 

za řízení celého procesu v mateřské škole a proto je každé získání informací pro spolupráci 

v týmu s rozdělením rolí důležité. 

Komunikace v pedagogickém týmu 

b/podle počtu pracovníků 
Tab. č. 46 Diplomová práce 

Komunikace s: do 5 od 6 do 10 od 11 do 20 Komunikace s: 
poř. X poř. X poř. X 

kolegyní ve třídě 1. 1 , 1 3 1. 1 , 3 1 1. 1 , 4 5 

kolegyněmi na stejném pavilonu 2. 2 , 8 1 2 . 2 , 1 1 

vedením školy 2. 2 , 6 4 3. 2 , 8 2 3. 3 , 2 8 
pedagogickými kolegyněmi 
celé MŠ 4. 2 , 9 5 5. 3 , 8 1 4 . 3 , 6 5 

všemi kolegyněmi MS 3. 3 , 1 2 4 . 3 , 7 8 5. 3 , 8 0 

odjinud a jinak 5. 4 , 4 3 6 . 5 , 6 6 . 4 , 9 0 

počet resp. 30 52 25 

Tab. 47 Bakalářská práce 

do 5 6 do 10 od 11 do 20 21 a více celkem 
poř. poč. % poř. poč. % poř. poč. % poř. poč. % poř. poč. % s 

ano 1. 13 100 1. 30 81 1. 59 71 1. 10 69 1. 112 74 21 
částečně ano 2.-4. 0 0 2. 7 19 2. 25 29 2. 5 31 2. 37 25 9 
spíše ne 2.-4. 0 0 3.-4. 0 0 3.-4. 1 0 3.-4. 1 0 3. 2 1 1 
ne 2.-4. 0 0 3.-4. 0 0 3.-4. 0 0 3.-4. 0 0 4. 0 0 0 

počet 
respondentů 

13 37 85 16 151 

1 v oblasti komunikace můžeme porovnáním výsledků diplomové a bakalářské práce zjistit, že 

se více daří komunikaci v mateřských školách s nižším počtem pracovníků. Je zde vidět 

sestupná tendence od mateřských škol s nejnižším počtem pracovníků к mateřským školám 

s nejvyšším počtem pracovníků. Navíc z výsledků šetření diplomové práce výsledek ukázal, 

že významný vliv na komunikaci a vzájemnou spolupráci má pavilonový typ budovy. 

Tabulka č. 28 uvádí výsledky ze zjišťování komunikace podle počtu pracovníků a zároveň 

s vlivem pavilónového typu na spolupráci a komunikaci pedagogických pracovníků. 
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I v tomto výsledku můžeme zaznamenat shodu se stejným teoretickým názorem autorky V. 

Khelerové, že pracovní týmy s nižším počtem pracovníků spolu lépe komunikují a 

spolupracují. 

Rozdělení úkolů a delegování 

b/podle počtu tříd v mateřské škole 
Tab. č. 48 Diplomová práce 

počet ano % částečně % spíše % ne % počet resp. 
tříd ano ne 

1 1 4 100 0 0 0 0 0 0 1 4 

2 1 4 7 4 3 1 6 2 1 0 0 0 1 9 

3 a 4 1 5 3 5 2 8 65 0 0 0 0 4 3 

5 a více 13 4 2 1 7 55 1 3 0 0 3 1 

počet resp. 5 6 4 8 3 0 1 0 7 

% 5 2 4 5 3 0 

Tah, i. 49 Bakalářská práce 

do 5 6 do 10 od 11 do 20 21 a více celkem 
poř. poč. % poř. poč. % poř. poč. % poř. poč. % poř. poč. % s 

ano 1. 11 85 I. 25 68 1. 4 8 56 2. 6 38 1. 90 60 16 
částečně ano 2. 2 15 2. 9 24 3. 21 25 1. 8 50 2. 40 26 7 
spíše ne 3.-4. 0 0 4. 1 3 4. 5 6 4. 0 0 4. 6 4 2 

ne 3-4. 0 0 3. 2 5 3. 11 13 3. 2 13 3. 15 10 4 

počet 
respondentů 

13 37 85 16 151 

V tomto porovnání jsem zvolila menší mateřské školy, ale s porovnáním tříd v diplomové 

práci. Jde v podstatě i o počet pedagogických pracovníků, jelikož čím více tříd v mateřské 

školy,e tím více pedagogických pracovníků. 

I v tomto porovnání zjistíme, si lépe a více rozdělují úkoly pedagogičtí pracovníci na menších 

mateřských školách s nižším počtem pracovníků. 
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5. 3 Shrnutí výsledků a diskuse 

Cílem výzkumného šetření bylo získat poznatky o různých využívaných formách 

spolupráce při pedagogické práci v mateřských školách a to v oblasti spolupráce vnitřní a 

spolupráce vnější. 

Spolupráce vnitřní se nejvíce týkala zjištění forem spolupráce celých skupin 

pedagogů, dvojic učitelek ve třídě a spolupráce vedení školy s pedagogickými pracovnicemi. 

Spolupráce vnější byla orientována především na spolupráci s rodiči, ale i na 

spolupráci s ostatními partnery. 

Zároveň bylo výzkumným šetřením zjišťováno, jaký vliv na spolupráci má typ zřízení 

mateřské školy a typ budovy a také počet pedagogických pracovníků v mateřské škole. 

Do výzkumného šetření byly zařazeni respondenti všech pracovních pozic, ve kterých 

pedagogické pracovnice v mateřských školách pracují. Největší zastoupení v mateřských 

školách mají učitelky a tudíž i ve výzkumném šetření jsou nejvíce zastoupené. Nejméně 

zastoupené jsou vedoucí učitelky odloučených mateřských škol, které jsou sloučené do 

jednoho celku mateřských škol nebo spojené se základní školou. Tento počet zastoupení ve 

výzkumném šetření se dal předpokládat, neboť tento typ mateřských škol začal vznikat 

postupně až po roce 2002. Ve výzkumném vzorku je zařazena jedna zástupkyně ředitelky 

školy se sníženým úvazkem a ani toto zastoupení není překvapivé, neboť zástupkyně ředitelky 

školy se sníženým úvazkem může v souladu se zákonem pracovat na větší mateřské škole a je 

na ředitelce školy, zda se rozhodne pro snížení pracovního úvazku. Do vzorku respondentů 

byla zástupkyně ředitelky školy zařazena, avšak nebyla započítávána do průměrných hodnot, 

protože by byl celkový výsledek nepřiměřeně ovlivněn. V tabulkách je však vždy uvedena, 

neboť názor a pohled této pracovnice je pro nás také též důležitý. 

Jak jsem uvedla na začátku empirické části, dotazníky byly rozdány především 

v Ústeckém kraji, nejvíce však v okrese Ústí nad Labem. V tomto ústeckém okrese se jedná o 

mateřské školy se samostatnou právní subjektivitou, proto jsem požádala o vyplnění 

dotazníků i v jiných okresech, kde jsou mateřské školy sloučené do jednoho celku. Jednalo se 

především o mateřské školy v Chomutově, Mostu a v Děčíně. 

Z výzkumného šetření nám vyplynuly zajímavé výsledky a v některých případech 

nepředvídané a zároveň překvapující. Jedná se především o celkový pozitivní výsledek 
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spolupráce mateřských škol s pedagogicko psychologickou poradnou v okrese Ústí nad 

Labem. Mohu z vlastní zkušenosti a praxe uvést, že spolupráce s pedagogicko 

psychologickou poradnou je na dobré úrovni a to nejen ze strany mateřských škol, ale právě i 

ze strany pedagogicko psychologické poradny. V průběhu školního roku dochází pracovníci 

pedagogicko psychologické poradny do mateřských škol a také vedení pedagogicko 

psychologické poradny se zúčastňuje porad pro ředitele škol, které jsou organizované městem 

Ústí nad Labem. 

Překvapivý je i výsledek forem spolupráce pedagogických pracovníků a to v oblasti 

metodické a rozborové činnosti. Této oblasti se pedagogické pracovnice věnují nejméně a 

domnívám se, že toto zjištění má vliv i na spolupráci s rodiči, kdy bylo výzkumným šetřením 

zjištěno, že i pravidelné konzultace s rodiči o jejich dětech jsou nejméně využívanou formou. 

Myslím si, že tato situace může být způsobena pracovním vytížením ředitelek škol a to 

ředitelek samostatných i ředitelek sloučených, kdy metodickou a rozborovou činnost jak se 

říká „odsouvají" až na poslední místo a věnují se více organizačním a ekonomickým 

záležitostem. Opět mohu z vlastní praxe uvést, že zřizovatel mateřských škol v Ústí nad 

Labem je s ředitelkami mateřských škol v neustálém kontaktu a to po stránce zajišťování a 

sledování ekonomické oblasti, která je pro zřizovatele prioritní oblastí v práci ředitelů škol. 

Právě proto se domnívám, že i tato skutečnost má vliv na spolupráci s pedagogickými 

kolegyněmi, kdy ředitelkám mateřských škol zbývá méně času na metodickou a rozborovou 

činnost a tato skutečnost proto měla i vliv na výsledky výzkumného šetření. 

Z výsledků šetření právě v oblasti metodické činnosti také vyplývá, že se nepatrně více než 

ředitelky sloučených škol věnují vedoucí učitelky odloučených mateřských škol. Zde se nám 

potvrzuje pracovní skutečnost, že právě pověřené vedoucí učitelky vedením mateřské školy 

nemají ze zákona stanovenou zodpovědnost za čerpání finančního rozpočtu, proto je logické, 

že mají více času právě na metodické a rozborové činnosti. 

Další zajímavým zjištěným a zároveň potvrzenou shodou s výsledky bakalářské práce 

je skutečnost, že na spolupráci má vliv počet pracovníků. Můžeme zkonstatovat, že čím méně 

pedagogických pracovníků, tím spolu pedagogové více komunikují, spolupracují, více si 

rozdělují a delegují mezi sebou úkoly. Výsledek obou prací, diplomové i bakalářské se 

shoduje i teoretiky, především však s autorkou v. Khelerovou, která se spolupráci v týmu 

zabývá. 

Výzkumné šetření bylo i zaměřeno na spolupráci v různých typech mateřských škol a 

to v mateřských školách samostatných, v mateřských školách sloučených do jednoho celku a 

99 



v mateřských školách spojených se základní školou. Podle výsledků výzkumné šetření se 

domnívám, že pedagogickou spolupráci ovlivňují stejné aspekty, jako je počet pedagogických 

pracovníků v mateřské škole, typ budovy. 

5. 3. 1 Vyhodnocení zjištěných výsledků stanovených hlavními cíli: 

Porovnání spolupráce v mateřské škole podle její velikosti a typu: 

Velikost mateřské školy a typ významně ovlivňuje spolupráci při pedagogické práci. 

Mateřské školy s nižším počtem pedagogických pracovníků mezi sebou lépe komunikují a 

více spolupracují i s ostatními pracovníky. Čím méně pedagogických pracovníků, tím více 

spolupracují i s vedením školy, mají к sobě blíže, rychlejší je předávání informací a to nejen 

s kolegyní ve třídě, ale v rámci všech pracovníků. Čím méně pracovníků, tím je více 

spolupráce zaměřena na metodickou a rozborovou činnost a to směrem к výchovně 

vzdělávacímu procesu, ale i směrem к dětem. Čím méně pracovníků, tím více je uváděn 

demokratický styl vedení a častěji styl participativní. Čím větší mateřská škola, tím se 

spolupráce více soustředí na organizaci a chod školy. 

Spolupráci pedagogických pracovníků ovlivňuje i typ budovy mateřské školy. Pokud je 

mateřská škola vícepavilonová, pedagogické pracovnice více spolupracují mezi sebou na 

pavilonu. Jsou společně více v kontaktu než s kolegyněmi z dalšího pavilonu. Tak i v rámci 

pavilonu si předávají rychleji informace, což se ve výzkumném šetření projevilo. 

Učitelkami nejčastěji využívané formy spolupráce v závislosti na počtu pracovníků: 

V mateřských školách s nižším počtem jsou více využívány formy spolupráce 

metodického a rozborového charakteru s hodnocením vzdělávacího procesu a s hodnocením 

činností směrem к dětem. 

Mateřské školy s vyšším počtem pracovníků zaměřují spolupráci více к organizaci provozu 

školy, organizují více organizační porady. 
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Formy spolupráce celých skupin pedagogů, dvojic učitelek ve třídě a spolupráci 

vedení školy s pedagogickými pracovnicemi: 

V mateřských školách je nutné, aby fungovala spolupráce nejen mezi dvěma 

učitelkami ve třídě, ale aby spolupracovali všichni pedagogové a zároveň s nimi i vedení 

mateřské školy. 

Z výzkumu vyplývá, že mateřské školy využívají nejvíce forem spolupráce v oblasti 

plánování. Převážně společně vypracovávají školní vzdělávací programy, společně 

vypracovávají plány a témata к výchovně vzdělávací činnosti a také v některých mateřských 

školách se zaměřují na plánování projektů a z dotazníků vyplynulo, že v některých případech 

se podílí na plánování projektů i s rodiči.Celé skupiny pedagogů se také scházejí za účelem 

porad organizačního charakteru a to více ve více třídních mateřských školách a v mateřských 

školách svíce pracovníky. Pracovní skupiny využívají i společného hodnocení výchovně 

vzdělávací činnosti a hodnocení činností směrem к dětem. 

Přátelská setkání mimo mateřskou školu probíhají spíše pouze s kolegyní ze třídy a 

nebo v minimální míře s kolegyněmi ze stejného pavilonu. Z dotazníků vyplynulo, že se také 

vzájemně přátelsky scházejí kolegyně z odloučených mateřských škol. 

К trávení času v mimopracovní dobu v mateřských školách téměř nedochází, v mateřských 

školách nemají navíc prostory pro příležitostné scházení pracovníků, více tedy využívají 

setkání mimo mateřskou školu. 

Učitelky spolu ve třídě nejvíce využívají spolupráce při zpracování třídních 

vzdělávacích programů a podle výsledků šetření spolupracují při plánování výchovně 

vzdělávací činnosti. Některé kolegyně spolu ve třídě se více zaměřují na spolupráci při akcích 

a některé kolegyně zase naopak více na spolupráci metodickou a rozborovou. Velmi záleží na 

vedení mateřské školy. Pokud vedení mateřské školy více iniciuje metodickou činnost a 

nespolupracuje s pedagogickými kolegyněmi více např. při akcích, potom i učitelky ve třídě 

spolu více spolupracují při metodické a rozborové činnosti. Vzájemné hospitace jsou 

kolegyněmi též využívány, avšak podle výsledků šetření je to nejméně využívaná forma 

spolupráce kolegyň ve třídě. 

Vedení mateřské školy podle výzkumného šetření využívá nejvíce spolupracuje 

s celou pedagogickou skupinou při plánování programu mateřské školy a při organizování 

porad. Čím více má mateřská škola pedagogických zaměstnanců, tím zpravidla více vedení 

školy iniciuje spolupráci více organizačního charakteru. 
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Jak jsou mateřské školy orientovány na spolupráci s rodiči a ostatními partnery: 

Úroveň spolupráce s rodiči v mateřských školách je především závislá na přístupu 

samotné mateřské školy. Především je důležité vytvoření podmínek ze strany mateřské školy. 

Už samotný přístup, jednání a styl komunikace se odráží na tom, jak rodiče s mateřskou 

školou spolupracují a jaký mají к ní přístup. Důležité je poskytovat rodičům průběžně 

informace o dítěti, ale také dát rodičům možnost více nahlédnout do činnosti programu školy. 

Jednou z nej důležitějších podmínek je, aby rodiče znali výchovně vzdělávací program 

mateřské školy. Dvě třetiny respondentů uvedly, že školní vzdělávací program je umístěn na 

veřejném místě v mateřské škole a výzkumem bylo zjištěno, právě v souvislosti s tím, rodiče 

mají školní vzdělávací program umístěn na veřejně přístupném místě, dávají více podněty a 

návrhy do programu a také mají tendenci zapojit se i do jeho zpracování. Průzkumem bylo 

zjištěno, že spolupráci v mateřské školy velmi ovlivňuje zřízená organizace sdružení rodičů či 

rada rodičů. Rodiče tak mají větší možnost kontaktu s pedagogickými pracovníky a tím více 

poznávat dění mateřské školy. 

Z průzkumu vyplynulo, že rodiče mají největší zájem o uskutečňovaní zájmových kroužků a 

také projevují zájem o akce, které mateřská škola nabízí. 

Rodiče spolupracují s mateřskou školou i tak, že mateřské škole přispívají drobným 

materiálem, který přináší především dětem na jejich výchovnou činnost. Jedná se především o 

papíry, různý zbytkový materiál a hračky. Někteří rodiče mateřské škole pomohou i 

finančním přispěním. 

Z výzkumného šetření však ale vyplynulo, že mezi méně uskutečňovanými formami 

spolupráce jsou pravidelné konzultace o dětech. Spolupráce s ostatními partnery se především 

týká spolupráce se základní školou a pedagogicko psychologickou poradnou školou. Mateřské 

školy spolupracují i v menší míře s ostatními subjekty, jako ZUŠ, sportovní stadiony, 

knihovny a Domovy důchodců. 
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Vyhodnocení stanovených dílčích cílů: 

I. orientované na vnitřní spolupráci: 

1. Nejvíce využívané formy spolupráce pedagogickým kolektivem a spolupráce pedagogů 

při vytváření programů, jeho plánování i hodnocení. 

Skupiny pedagogů v jednotlivých mateřských školách nejvíce uplatňují jako formy 

spolupráce plánování výchovně vzdělávací činnosti a organizační porady. Pedagogové 

dále spolupracují při akcích školy a formou metodických konzultací. Mezi nejméně 

uplatňované formy spolupráce patří společné hodnocení výchovně vzdělávací činnosti 

a hodnocení pokroků dětí a vzájemné hodnocení. 

2. Nejvíce uplatňované oblasti spolupráce učitelek ve třídě a způsob, jak se doplňují 

ve své odbornosti. 

Učitelky ve třídě nejvíce spolupracují při zpracování třídního vzdělávacího programu 

a ve své odbornosti se doplňují tak, že při výchovné činnosti se vzájemně doplňují 

v odbornosti, na kterou zaměřené nejsou. 

3. Nejvíce využívaná forma spolupráce vedení školy směrem к pedagogickým pracovnicím, 

kterou podněcuje a uskutečňuje vedení školy směrem к pedagogickým pracovnicím 

a v jaké oblasti s nimi spolupracuje nejvíce. 

Vedení školy nejvíce podporuje spolupráci s pedagogickou skupinou při plánování 

školního vzdělávacího programu a výchovně vzdělávací činnosti a při zajišťování 

organizace chodu školy. 

4. Kým je nejvíce zajišťována v mateřské škole odborná metodická činnost. 

Odborná metodická činnost je v mateřských školách nejvíce zajišťována 

prostřednictvím seminářů konaných ve vzdělávacích centrech a po té v samostatných 

mateřských školách ředitelkou školy. V odloučených mateřských školách zajišťuje 

odbornou metodickou činnost kromě vzdělávacích center také vedoucí učitelka 

mateřské školy. Pedagogické pracovnice se podle výsledků šetření dále vzdělávají 

103 



formou vysokoškolského studia, studiem literatury a čerpají metodické informace na 

internetových stránkách. 

5. Porovnání komunikace v rámci spolupráce týmu mateřské školy 

Komunikace a předávání informací v rámci týmu mateřské školy probíhá podle 

výsledků šetření nejlépe s učitelkou ve třídě a po té s vedením školy. Ve výzkumném 

šetření se někteří respondenti vyjadřovali, že spolupracují převážně jen s pedagogy. 

Někteří naopak odpověděli, že spolupracují se všemi pracovníky. Odpovědi se lišily 

podle toho, zda jde o mateřskou školu v jedné budově nebo mateřskou školu, která je 

tvořena pavilony. Pokud pedagogičtí pracovníci pracují v samostatné budově, pak i 

více spolupracují všichni mezi sebou. Pokud jde o mateřskou školu, která je tvořena 

pavilony, pedagogické pracovnice spolupracují více s pedagogickými pracovnicemi 

na stejném pavilonu. 

Typ budovy proto významně ovlivňuje vzájemnou spolupráci i vztahy mezi všemi 

pracovníky. 

II. orientované na vnější spolupráci: 

1. Nejvíce využívané formy spolupráce s rodiči a možnost podílet se na vytváření školních 

vzdělávacích programů. 

Ve spolupráci s rodiči je nejvíce uplatňovaná forma spolupráce při zájmových 

kroužcích a při konání akcí mateřské školy, rodiče o tuto formu spolupráce projevují 

největší zájem. Dále se zapojují do výchovného procesu s dětmi a to převážně nejvíce 

při postupné adaptaci a zvykáním si dítěte na prostředí mateřské školy. Forma 

spolupráce zapojování se rodičů více do výchovného procesu s dětmi je využívána 

především v mateřských školách, které rodičům připravují podmínky pro jejich 

spolupráci a to tím, že rodiče mají možnost nahlížet do školního vzdělávacího 

programu. Rodiče jsou s programem mateřské školy seznámeni a proto se jim lépe 

zapojuje do procesu s dětmi. V mateřských školách, při kterých je zřízeno sdružení 

rodičů a má spolupracující tendenci s mateřskou školou, je spolupráce s rodiči více 

četnější a rodiče s mateřskou školou více spolupracují a také se zapojují svými 
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podněty do zpracování školního vzdělávacího programu. Forma spolupráce 

s rodiči formou pravidelných konzultací o dětech není však využívána všemi 

mateřskými školami. 

Rodiče také spolupracují s mateřskou školou formou donášky materiálu na výchovně 

vzdělávací činnost, jedná se o papíry, zbytkový materiál a hračky. Někteří rodiče 

pomohou mateřské škole tak, že je podpoří finančně. 

2. Spolupráce mateřské školy s dalšími subjekty a její četnost. 

Mateřské školy mají nejvíce navázanou spolupráci se základními školami a po té 

s pedagogicko psychologickými poradnami, se kterými spolupracují především 

v oblasti posuzování školní zralosti. Mateřské školy spolupracují i v menší míře 

s ostatními subjekty a to se základní uměleckou školou, sportovními stadiony, 

knihovnami a Domovy důchodců a seniorů. 

3. Zjistit, zda existuje spolupráce mateřských škol v rámci sloučeného celku 

s možností porovnávat vzdělávací programy odloučených mateřských škol a zda 

pedagogické pracovnice spolupracují v rámci sloučeného celku 

Mateřské školy v rámci sloučených celků mají školní vzdělávací programy 

к dispozici na ostatních odloučených mateřských školách, avšak nejvíce podle 

výsledků odpovědí převážně ředitelek sloučených celků. Podle odpovědí učitelek 

má к dispozici školní vzdělávací program z odloučených mateřských škol pouze 

polovina mateřských škol. 

Spolupráce v rámci porad probíhá spíše formálně, ředitelky sloučených mateřských 

škol organizují porady převážně pro vedoucí učitelky. Porady pro všechny 

pedagogické pracovnice jsou organizovány ve sloučených mateřských školách se 

základní školou. 

Učitelky z mateřských škol v rámci sloučeného celku se scházejí neplánovaně 

formou přátelských setkání. 
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5. 3. 2 Vertifikace stanovených hypotéz 

Hypotéza H 1 - Úroveň spolupráce se bude lišit v závislosti na počtu pracovníků 

mateřské školy, odborné vybavenosti učitelek a předpokládám, čím bude na MŠ více 

pedagogických pracovníků, tím bude mít spolupráce omezenější četnost a nižší kvalitu. Byly 

ověřeny výsledky z bakalářské práce, ve které jsem zjišťovala některé shodné (podobné) 

komponenty. 

Výzkumným šetřením byly prokázáno, že počet pedagogických pracovníků má vliv 

na spolupráci při pedagogické práci. Čím více má mateřská škola pedagogických pracovníků, 

tím více se pracovníci zaměřují na organizační záležitosti a chod mateřské školy. Více se 

konají organizační porady a vedení školy více iniciuje formu spolupráce organizačního 

charakteru před metodickou a rozborovou činností. 

I odborná vybavenost má vliv na využívání forem spolupráce, avšak velmi nepatrný. 

Pedagogické pracovnice s vysokoškolským vzděláním dávají více přednost formám 

spolupráce metodického a rozborového charakteru. 

Výzkumné šetření nám zároveň ukázalo, že v mateřských školách s menším počtem 

pracovníků je uplatňován především nejvíce styl řízení spolupráce demokratický a v některých 

případech i participativní. V mateřských školách s vyšším počtem pedagogických pracovníků 

je též uplatňován nejvíce demokratický styl řízení, ve výjimečných případech je však 

uplatňován i styl autoritativní. 

Zároveň nám výzkumné šetření přineslo ověření výsledků bakalářské práce. Shodně 

bylo potvrzeno a ověřeno, že v mateřských školách převládá demokratický styl a to i při řízení 

pedagogické práce. Z převahy demokratického stylu řízení také odvozuji aktivitu pedagogů a 

kvalitu vzájemné spolupráce. Ne však ve všech mateřských školách je demokratické klima, 

nejčastěji se objevuje autoritativní styl vedení práce v mateřských školách s větším počtem 

pedagogických pracovníků. Naopak v menších mateřských s nižším počtem pracovníků spolu 

více pracovníci participují a komunikují a to i společně s ostatními pracovníky. Výsledek 

šetření diplomové práce tak potvrzuje výsledky bakalářské práce a shoduje se i s teorií V. 

Khelerové, která říká, že nejlépe spolu komunikují a spolupracují skupiny s menším počtem 

pracovníků a to nejvíce do deseti pracovníků. 

Stanovená hypotéza se nám tedy potvrdila. 

106 



Hypotéza 2 - Úroveň spolupráce učitelek ve třídě se projeví nejvíce při zpracovávání 

TVP, při společných akcích a v závislosti na tom, zda spojuje kolegyně odborné zaměření a 

povaha. 

Výzkum nám potvrdil, že učitelky ve třídách spolu nejvíce spolupracují při 

zpracování třídního vzdělávacího programu a to z pohledu pedagogických pracovníků ve 

všech sledovaných typech mateřských škol. Učitelky se dále nejvíce zaměřují na společné 

hodnocení výchovně vzdělávací činnosti a hned po té nejvíce uplatňují spolupráci při 

společných akcích. Výzkum potvrdil, že pedagogické pracovnice spolupracují právě více i při 

akcích než při hodnocení pokroků dětí. Z pohledu skupiny učitelek i více spolupracují při 

akcích školy než při hodnocení výchovně vzdělávací činnosti. 

Učitelky v jedné třídě spojuje nejvíce jejich odborné zaměření, ve své pedagogické práci se 

však doplňují v odbornosti, na kterou nejsou stejně odborně zaměřené. Se zpracováním 

třídního vzdělávacího programu pomáhá odbornými radami ředitelka 

Polovina učitelek, které spojuje odborné zaměření, dává při spolupráci přednost Metodickým 

a rozborovým činnostem směrem к dětem dává přednost polovina učitelek, které spojuje 

odborné zaměření a převážně všechny ředitelky mateřských škol, které spojuje s kolegyní 

odborné zaměření. 

Spolupráce je nejvíce zaměřena na tvorbu třídního vzdělávacího programu a na společné 

hodnocení výchovně vzdělávací činnosti. 

Dá se konstatovat, že hypotéza se potvrdila ne zcela jednoznačně. 

Hypotéza 3 - Úroveň spolupráce při samotné výchovné činnosti bude převažující 

v těch mateřských školách, ve kterých vedení školy iniciuje metodickou spolupráci, angažuje 

se při zpracovávání třídních programů a nemá pouze organizační a formální pozici. 

Podle výsledků šetření můžeme konstatovat, že ředitelka školy, která více iniciuje 

metodickou spolupráci, zároveň více odborně pomáhá a radí učitelkám ve třídě při vytváření 

třídních vzdělávání programů. Jde především o ředitelky samostatných mateřských škol a 

vedoucí učitelky odloučených pracovišť, na jejich odborné pomoci a radě má vliv, sice 

nepříliš výrazný, vysokoškolské vzdělání. 
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Zároveň nám přinesl výzkum zjištění, že pokud ředitelka školy iniciuje metodickou formu 

vzájemné spolupráce, je i ostatními pedagogickými pracovnicemi tato forma spolupráce více 

uplatňována. 

Mohu konstatovat, že hypotéza se potvrdila. 

Hypotéza 4 - Spolupráce s rodiči se bude lišit v závislosti na vytvořených 

podmínkách ze strany mateřské školy a to především na tom, zda mají rodiče možnost nahlížet 

do programu, zda mají školní vzdělávací program na MŠ к dispozici a také, zda je na MŠ 

zřízena organizace rodičů se spolupracující tendencí. 

Z výzkumného šetření vyplynulo, že na fungování spolupráce s rodiči má významný 

vliv, pokud jsou utvářeny podmínky pro spolupráci ze strany mateřské školy. Rodiče dávají 

podněty a návrhy ke školnímu vzdělávacímu programu a mají tendenci se podílet i na 

přípravě, pokud mají možnost seznámit se školním vzdělávacím programem. Umístění 

školního vzdělávacího programu na veřejném místě je první podmínkou, která se také 

v šetření projevila, že právě jeho umístění a možnost rodiče se s ním seznámit, má vliv ma 

možnou spolupráci s rodiči při tvorbě programu školy. 

Velký vliv na spolupráci s mateřskou školou má fungující sdružení či rada rodičů při 

mateřské škole. Rodiče se více setkávají s pedagogickými pracovnicemi, více s mateřskou 

školou komunikují a mají i větší možnost zapojit se do dění mateřské školy a tedy se i svými 

podněty zapojit do zpracování školního vzdělávacího programu. 

Tato stanovená hypotéza se potvrdila. 

Hypotéza 5 - S mateřskou školou spolupracují další subjekty omezeně a převažuje 

spolupráce se základní školou. 

Výzkumné šetření prokázalo, že při spolupráci s dalšími subjekty převažuje opravdu 

spolupráce se základní školou. Tento výsledek se dal očekávat, mateřské školy spolupracují se 

základní školou především v oblasti posuzování školní zralosti a to nejen se základní školou, 

ale hlavně s rodiči jejich dětí. Mateřské školy spolupracují se základní školou i takovou 

formou, že se navštěvují mezi sebou, některé mateřské školy navštěvují s dětmi 1.třídu, aby se 

děti postupně seznámily s prostředím základní školy. 
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Cenným zjištěním je, že existuje aktivní spolupráce s pedagogickou psychologickou 

poradnou. Výsledek nám ukázal, že mateřské školy spolupracují i s tímto subjektem. 

Respondenti často uváděli, že jde o spolupráci při posuzování školní zralosti a průběžnou 

spolupráci v průběhu roku při vyšetřování dětí. 

Další spolupráce se týkala především spolupráce se základními uměleckými školami, 

jejíž prostřednictvím mateřské školy s dětmi navštěvují keramiku. V rámci této spolupráce 

nám výzkum také ukázal, že se děti seznamují s anglickým jazykem. 

V neposlední řadě je z výzkumu zřejmé, že mateřské školy v rámci spolupráce se sportovními 

subjekty se učí základům plavání a bruslení. Některé mateřské školy navštěvují knihovny 

nebo Domovy důchodců, kdy starším občanům dělají děti radost svými pracemi, které u nich 

vystavují a také jim i zahrají divadlo nebo zazpívají písně a zahrají na flétničky. 

Spolupráce s lékařem není výrazná, spíše jde o spolupráci formální. Forma spolupráce 

s lékařem se projevuje také při posuzování školní zralosti, zákon rodičům stanoví, že 

к odkladu školní docházky je třeba lékařské vyjádření, proto i v některých případech jedná 

mateřská škola s lékařem. Jde však pouze o pomoc rodičům a jejich dítěti ze strany mateřské 

školy a to vždy ve spolupráci s rodiči, neboť jedině rodiče mají právo za své dítě rozhodovat a 

dávat souhlas к vyšetření dítěte v pedagogicko psychologické poradně či právě u lékaře. 

Lze tedy konstatovat, že stanovená hypotéza se potvrdila a nad rámec stanovené 

hypotézy se ukázala i aktivní spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou и 

sledovaných respondentů. 

Hypotéza 6 - forma a četnost spolupráce mezi sloučenými MŠ se bude lišit 

v závislosti na možnosti znát a mít možnost porovnat školní vzdělávací programy v rámci 

sloučených MS. 

Výzkum přinesl tento výsledek. Všechny mateřské školy nemají v rámci sloučených 

celků к dispozici školní programy ostatních mateřských škol. Šetření nám ukázalo, že 

mateřské školy mezi sebou výrazně nespolupracují, převládá spolupráce formou přátelských 

setkání. V mateřských školách v rámci sloučeného celku jsou organizovány převážně porady 

pro vedoucí odloučených pracovišť, což nedává možnost ostatním pedagogickým 

pracovnicím více spolupracovat. Pravidelné setkání pedagogických pracovnic se více 

uskutečňuje v rámci sloučené mateřské školy se základní školou. 
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Můžeme tedy konstatovat, že mateřské školy v rámci sloučeného celku mezi sebou výrazně 

nespolupracují, spíše se scházejí v rámci přátelských setkání. 

Můžeme konstatovat, že stanovená hypotéza se potvrdila. 

5. 4 Využití šetření v praxi 

Domnívám se, že výzkumné šetření a všechny informace, které diplomová práce 

přinesla, jsou v současné době aktuální a mohou být inspirací pro všechny pedagogické 

pracovníky v mateřských školách, neboť spolupráce pracovníků v jejich pedagogické práci 

má významný vliv na úroveň předškolního předškolní vzdělávání a tím i vliv na rozvoj dětí. 

Diplomová práce by mohla být svým obsahem vodítkem к zamyšlení a uvědomění si, 

jak je potřebná spolupráce a jaké aspekty mají vliv na spolupráci pedagogických pracovníků. 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávaní doporučuje v kapitole 7.5. 

týmovou spolupráci pedagogických pracovníků a v kapitole 7.7 spoluúčast rodičů na 

předškolním vzdělávání. Obsah uvedeného doporučení Rámcového vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávání bylo inspirací pro téma mé diplomové práce a tak se domnívám, že 

i pro ostatní pedagogické pracovníky by mohlo být zvolené téma diplomové práce námětem 

pro seznámení se s teorií spolupráce i s výsledky šetření pedagogické spolupráce 

v mateřských školách. 
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ZÁVĚR 

Diplomovou prací jsem se pokusila teoreticky nastínit spolupráci při pedagogické práci 

v mateřské škole a výzkumným šetřením zjistit využívání forem a metod pedagogické 

spolupráce v mateřských školách a to uvnitř mateřské školy i ve spolupráci s rodiči a dalšími 

partnery. Spolupráce v pedagogické práci s dětmi je nezbytná a na významu začíná nabývat 

týmová práce, je však cestou náročnou a dlouhodobou. Dosažení fungující týmové spolupráce 

vyžaduje zájem a účast všech pedagogických pracovníků a také znalosti a dovednosti nejen 

týmově pracovat, ale i z hlediska odbornosti. 

Naše výzkumné šetření ukazuje na fungující spolupráci mezi pedagogy s uplatňováním 

forem, které se mezi sebou výrazně neliší. Spolupráci ovlivňují nejen vzájemné vztahy a 

vazby mezi pracovníky, ale i další faktory, které jsou mateřské škole dané, jedná se především 

o velikost mateřské školy, typ budovy a počet tříd. 

Dotazníkové šetření je zaměřené na spolupráci uvnitř mateřské školy a to celých 

skupin pedagogů, dvojic učitelek ve třídě a spolupráci vedení školy s pedagogickými 

pracovnicemi a na spolupráci vnější, t, především na spolupráci s rodiči, ale i dalšími 

partnery. 

I přes uvědomění si skutečnosti, že se jednalo o malý vzorek respondentů především 

vedoucích učitelek odloučených mateřských škol sloučeného celku, vedoucích odloučených 

mateřských škol spojených se základní školou a pouze jedné zástupkyně ředitelky školy se 

sníženým úvazkem, jsou výsledky šetření zajímavé a vyplývají z něj tyto závěry: 

• Výzkum šetření potvrdil, že se více daří pedagogické spolupráci v mateřských školách 

s menším počtem pracovníků, což je v souladu s teorií, kterou uvádí autorka V. 

Khelerová. 

• Učitelky ve třídě spolupracují především při zpracovávání třídních vzdělávacích 

programů, při plánování výchovně vzdělávací činnosti a při akcích školy. 

• Skupiny pedagogů se nejvíce věnují plánování a hodnocení výchovně vzdělávací 

činnosti a zároveň spolupracují nejvíce při akcích školy. Čím větší mateřská škola, tím 

více pedagogové spolupracují právě při společných akcích školy, čím menší mateřská 

škola, tím pedagogové více hodnotí a provádí rozborovou činnost. 

111 



Vedení mateřských škol spolupracuje s pedagogickým pracovníky nejvíce při plánování 

vzdělávací činnosti a při organizačních poradách. Čím věší mateřská škola, tím více 

ředitelky školy spolupracují s pedagogy při zajištování organizačních záležitostí chodu 

školy. Nejméně vedení školy spolupracuje s pedagogy v rámci metodických a 

rozborových konzultací, proto by bylo dobré věnovat ze strany vedení školy této oblasti 

spolupráce větší pozornost. 

Metodickou činnost zajišťují nejvíce pedagogická centra, ředitelky samostatných 

mateřských škol a vedoucí učitelky mateřských škol ze sloučených celků. Výzkum nám 

přinesl zajímavý výsledek, že ředitelky sloučených celků metodickou činnost neprovádí, 

a pozornost věnují více zajištění chodu mateřských škol. Naopak vedoucí učitelky 

odloučených mateřských provádí metodickou činnost více a ředitelky samostatných škol 

se oproti nim věnují více ekonomickým záležitostem, což je logické, neboť samostatná 

mateřská škola hospodaří se svým přiděleným rozpočtem, za jehož plnění je zodpovědná 

ředitelka školy. 

V oblasti spolupráce s rodiči nám výzkum ukázal, že rodiče mají nejvíce zájem o 

zájmové kroužky a konané akce v mateřské škole a zároveň se ukázalo, že ne všechny 

mateřské školy vytvářejí podmínky k tomu, aby rodiče znali jejich školní vzdělávací 

program a rodičům tak umožnili více nahlédnout do dění mateřské školy a tím by i 

rodiče měli možnost poznat, že pro dítě nejsou přínosem nejvíce zájmové kroužky. 

Mateřské školy podle očekávání nejvíce spolupracují se základními školami a 

překvapivá je spolupráce s pedagogicko psychologickými poradnami 

Výsledky nám ukázaly, že v rámci sloučených celků nemají všechny mateřské školy 

к dispozici školní vzdělávací programy z ostatních mateřských škol a pedagogické 

pracovnice mezi sebou spolupracují v minimálně míře. 

Výzkumným šetřením se ukázalo a potvrdily výsledky bakalářské práce, že spolupráci 

se více daří v mateřských školách, které jsou samostatnými právními subjekty, kdy jsou 

přímo řízeny ředitelkou samostatné mateřské školy. Je to logické, neboť ředitelky 

sloučených celků nemají možnost a ani jim nezbývá čas pro vysoký počet 

pedagogických pracovníků, které řídí, provádět metodické rozbory a pedagogické 

pracovnice možnost ani blíže poznat při jejich pedagogické s dětmi. Podle výsledků 

šetření se ukázalo, že ředitelky sloučených mateřských škol se věnují více ekonomické 

oblasti a v nepatrné odlišnosti od ostatních mateřských škol je více ve sloučených 

mateřských školách uplatňován autoritativní styl vedení pedagogické práce. 
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Výzkumné šetření dále potvrdilo, že se shoduje s výsledky výzkumného šetření 

v bakalářské práci ve studiu management, kterou jsem zpracovávala v roce 2005 a která byla 

úzce zaměřena na spolupráci ve vztahu к řídící práci. Diplomová práce sledovala podobné 

komponenty čtyř aspektů a to styl řízení pedagogické spolupráce podle počtu pracovníků a 

podle typu mateřské školy, zájem respondentů o získání informací v oblasti spolupráce, 

rozdělování úkolů při pedagogické spolupráci a komunikaci v mateřské škole pod počtu 

pedagogických pracovníků. 

Výzkumným šetřením bylo i potvrzeno, že se shoduje i s teoretickými východisky. 

Závěrem lze konstatovat, že v mateřských školách pedagogické pracovnice 

spolupracují a to z pohledu výzkumného vzorku učitelek i vedení mateřské školy a většina 

pedagogických pracovníků vyjadřuje zájem o získání dalších informací pro rozvíjení 

pedagogické spolupráce. 
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Seznam příloh: 

• Příloha č. 1 : 

Pilotní DOTAZNÍK 

• Příloha č. 2 

DOTAZNÍK 



Příloha č. 1 
Vážené kolegyně, 

dovoluji se na Vás obrátit o vyplnění dotazníku, který je podkladem pro mou diplomovou práci při 
zakončení magisterského studia na PF UK v Praze. 

Pro závěrečnou diplomovou práci jsem zvolila téma „Možnosti spolupráce v pedagogické práci na 
mateřské škole", neboť spolupráce všech pracovníků má významný vliv na kvalitu předškolního 
vzdělávání. 

Předem děkuji za věnovaný čas při vyplnění dotazníku, jehož údaje budou sloužit pouze jako 
podklad pro výzkum pedagogické spolupráce na mateřských školách. 

Bc. Jarmila Králová /ředitelka MŠ Motýlek Ústí nad Labem/ 

A. Základní údaje - označte jednu z možností pokud není uvedeno jinak 

Pracuji na MS Počet tříd na MŠ 
a) samostatná MŠ bez odloučeného pracoviště a) 1 
b) MŠ vzniklá sloučením několika původních samostatných MŠ b) 2 
c) sloučená MŠ a ZŠ c) 3 - 4 

d) 5 a více 

Vaše současná pracovní pozice: 
a) učitelka 
b) zástupkyně řed. školy bez sníženého úvazku 
c) vedoucí učitelka na MŠ-ZŠ 
d) vedoucí učitelka na odloučeném pracovišti 
e) ředitelka samostatné MŠ 
f) ředitelka sloučené MŠ 

Dosažené vzdělání: 
a) středoškolské odborné 
b) středoškolské bez kvalifikace 
c) vysokoškolské odborné 
d) vysokoškolské bez odborného zaměření 

Ve třídě pracuji s: 
a) ředitelkou 
b) vedoucí učitelkou 
c) učitelkou 
d) zást. řed.školy bez sníženého úvazku 
e) zást.řed.školy se sníženým úvazkem 

Typ budovy MŠ, ve které pracujete: Počet pedagogických pracovníků v MŠ: 
a) jedna samostatná budova a) do 5 
b) hospodářský pavilon a dva pavilony pro děti b ) 6 - 1 0 
c) hospodářská pavilon a více než dva pavilony pro děti c) 11 - 20 
d) jiný typ budovy - uveďte prosím jaký: d) 21 a více 

v 
B/l Spolupráce uvnitř MS - interní 

1. 
Absolvovala jste vzdělávání - téma 
týmové spolupráce 
ano 
ne 

2. Na vypracování ŠVP se podílejí? 
všichni pracovníci školy včetně 
provozních pracovníků 
všichni pedagogičtí pracovníci 
sama ředitelka školy 
ředitelka školy a část pracovníků -
uveďte prosím, kteří pracovníci 
j iný z p ů s o b - uveďte prosím jaký: 
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3. Aktivní spolupráce s rodiči Vaší MŠ 
probíhá nejvíce: (očíslujte od 1 nejvíce 
do 6nejméně a doplňte prosím v rámci 
jaké činnosti nejvíce) 

denně 
1x týdně 
1x měsíčně 
při akcích MŠ 
v rámci třídních schůzek a besídek 
jiná-uveďte prosím jaká: 

4. 
Jsou delegovány některé úkoly na 
všechny členy týmu? 

ano 

částečně 
spíše ne 
ne 

5. 
S kým jste naposledy navázali vzájemnou spolupráci: uveďte prosím i v jakém období 
a které oblasti se spolupráce týkala - lze označit více možností 

s PPP: 
se ZŠ 
se ZUŠ: 
jinou-uveďte prosím jakou: 

6. Na MS spolupracujete převážně nejvíce s (očíslujte od 1 nejvíce do 6nejméně)-

kolegyní ve třídě 
kolegynemi na stejnem pavilonu (tuto odpověď pouze v případě, že se jedná o MŠ s více 
jak jedním pavilonem 

všemi pedagogickými pracovnicemi 

s vedením školy 

v případě odloučeného pracoviště i s pracovnicemi na odloučeném pracovišti 

7. Jakou formu vzajemne spolupráce využíváte nejčastěji (očíslujte od 1 nejvíce do 6 nejméně)' 
organizační porady 

metodické konzultace 
společné plánování 

společné hodnocení 
vzájemné hodnocení 

akce školy 
setkáváni mimo MŠ (uvedte prosím, zda jde o kolegyni ve třídě či o kolegyni ze stejného či jiného pavilonu) 

jiná - uveďte prosím jaká: 

8. Máte jasně stanovená všeobecná 
pravidla spolupráce ve vaší třídě? 
ano 
ne 

9. TVP ve třídě zpracováváme: 

společně s kolegyni 

společně s kolegyní a s metodickou 

pomocí vedení školy 

každá učitelka zpracovává část TVP samostatně 

zpracovává pouze jedna učitelka 
nezpracováváme - uveďte prosím 

důvod proč: 

10. Co Vás nejvíce „spojuje" 
s kolegyní ve třídě? 

věk 

odborné zaměření 
povaha 

něco jiného-uveďte prosím. 
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11. V případě, že Vás spojuje odborné zaměření, realizujeme výchovnou činnost s dětmi 

vzájemně se doplňujeme v odbornosti, na kterou nejsme zaměřené 

je nejvíce realizovaná oblast, na kterou jsme stejně odborně zaměřené 
jinak - uveďte prosím jak: 

12. Spolupráce učitelek ve třídě při výchovné vzdělávací činnosti probíhá na úrovni 

(očíslujte od 1 nejvíce do 8 nejméně): 
zpracování třídního vzdělávacího programu 

společné plánování výchovně vzdělávací činnosti 

společného hodnocení výchovné vzdělávací činnosti 

společného hodnocení pokroků dětí 

akci, besídek 

vzájemných hospitací 

přátelských setkání mimo MŠ po pracovní době 

jiné - uveďte prosím jaké: 

13. Spolupráce ředitelky školy s ostatními pedagogickými pracovnicemi se projevuje nejlépe 
při těchto činnostech (očíslujte od 1 nejvíce do 7 nejméně)-

plánování 
metodické a rozborové činnosti programu školy 

hodnocení a evaluace výchovného působení směrem к dětem 

akcí školy 
organizace chodu školy 
zajišťování ekonomické situace 

a jiné oblasti - uveďte prosím jaké: 

14. Spolupráce v oblasti metodické 
činnosti je zajišťována ze strany: 

ředitelky školy 

zástupkyně ředitelky školy 

odjinud - uveďte prosím 

není zajišťována 

15. Předávání informací a vzájemná 
komunikace probíhá nejvíce s: 
(očíslujte od 1 nejvíce do 6nejméně) 
kolegyní ve třídě 

vedením školy 

pracovnicemi na pavilonu 

pedagogickými pracovnicemi celé MŠ 
všemi pracovnicemi MŠ 

odjinud-uveďte prosím odkud: 

B/2 Spolupráce externí 
1. Na naší MS rodiče nejvíce spolupracují a mají zájem o tyto oblasti a činnosti: 

(očíslujte od 1 nejvíce do 10 nejméně): 

každodenní kontakt při přivádění a odvádění 

zajímají se jen o své dítě 

průběžně se zapojují do výchovného působení 

zapojují se do zpracování školního vzdělávacího programu MŠ 

zapojují se hlavně do akcí a činností školy 

mají zájem hlavně o zájmové kroužky 
pravidelné konzultace o dětech 

sdružení, rada rodičů či podobná organizace rodičů na MŠ 

finanční a materiální pomoc MŠ 

nemají zájem o spolupráci 

jiné - uveďte prosím jaké: 

120 



2.. Do vypracování školního vzdělávacího programu se na naší MŠ zahrnují 
podněty, názory a návrhy ze strany ( lze označit i více možností): 

rodičů 
zřizovatele 
ZŠ 
PPP 

odjinud - uveďte prosím odkud: 

3. Školní vzdělávací program je rodičům i ostatní veřejnosti к dispozici: 
v MŠ na přístupném místě 

v jednotlivých třídách 
v kanceláři ředitelky školy 
zatím nikde 
jiný způsob - uveďte prosím jaký: 

4. Otázka pouze pro pedagogické pracovnice na sloučených mateřských školách: 
V rámci spolupráce všech pedagogických pracovníků jsou organizovány 
konzultace a setkání charakteru (očíslujte od 1 nejvíce do 5 nejméně): 

pravidelné porady pro všechny pedagogické pracovnice 
pravidelné porady pro vedoucí pracovnice mateřských škol 
mimořádná setkání - uveďte prosím jak často: 

přátelská setkání po pracovní době mimo MŠ 

jiná spolupráce - uveďte prosím jaká: 

Závěrečná část 

1. V MŠ je převážně uplatňován styl řízeni pedagogické práce 
autoritativní (rozhodování a příkazy jen ředitelka školy) 
demokratický (ředitelka a učitelky se radí,spoluúčast, konečné rozhodnutí ředitelka školy) 
participativní (většina činností delegovaná na podřízené včetně kompetencí 

- spolupráce ředitelky a podřízených při rozhodování) 

2. Domníváte se, že po zavedení RVP se u Vás v MŠ zkvalitnila úroveň týmové spolupráce? 

ano 

částečně ano 

spíše ne 

ne 

3. Máte zájem o získání více informací v oblasti týmové spolupráce? 

ano 

částečně ano 

spíše ne 

ne 
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Príloha č. 2 
Vážené kolegyně, 

dovoluji se na Vás obrátit o vyplněni dotazníku, který je podkladem pro mou diplomovou práci při 
zakončení magisterského studia na PF UK v Praze. 

Pro závěrečnou diplomovou práci jsem zvolila téma „Možnosti spolupráce v pedagogické práci na 
mateřské škole", neboť spolupráce všech pracovníků má významný vliv na kvalitu předškolního 
vzdělávání. 

Předem děkuji za věnovaný čas při vyplnění dotazníku, jehož údaje budou sloužit pouze jako 
podklad pro výzkum pedagogické spolupráce na mateřských školách. 

Bc. Jarmila Králová /ředitelka MŠ Motýlek Ústí nad Labem/ 

A. Základní údaje - označte jednu z možností pokud není uvedeno jinak 

Pracuji na MS Počet tříd na MŠ 
a) samostatná MŠ bez odloučeného pracoviště a) 1 
b) MŠ vzniklá sloučením několika původních samostatných MŠ b) 2 
c) sloučená MŠ a ZŠ c) 3 - 4 

d) 5 a více 

Vaše současná pracovní pozice: 
a) učitelka 
b) zástupkyně řed. školy bez sníženého úvazku 
c) zástupkyně ředitelky školy se sníženým úvazkem 
d) vedoucí učitelka na MŠ-ZŠ 
e) vedoucí učitelka na odloučeném pracovišti 
f) ředitelka samostatné MŠ 
g) ředitelka sloučené MŠ 

Dosažené vzdělání: 
a) středoškolské odborné 
b) středoškolské bez kvalifikace 
c) vysokoškolské odborné 
d) vysokoškolské bez odborného zaměření 

Vaše současná pracovní pozice: 
a) učitelka 
b) zástupkyně řed. školy bez sníženého úvazku 
c) zástupkyně ředitelky školy se sníženým úvazkem 
d) vedoucí učitelka na MŠ-ZŠ 
e) vedoucí učitelka na odloučeném pracovišti 
f) ředitelka samostatné MŠ 
g) ředitelka sloučené MŠ 

Ve třídě pracuji s: 
a) ředitelkou 
b) vedoucí učitelkou 
c) učitelkou 
d) zást. řed.školy bez sníženého úvazku 
e) zást.řed.školy se sníženým úvazkem 

Typ budovy MS, ve které pracujete: Počet pedagogických pracovníků v MŠ: 
a) jedna samostatná budova a) do 5 
b) hospodářský pavilon a dva pavilony pro děti b ) 6 - 1 0 
c) hospodářská pavilon a více než dva pavilony pro děti c) 11 - 20 
d) jiný typ budovy - uveďte prosím jaký: d) 21 a více 

B/l Spolupráce uvnitř MŠ - interní 

1. 
Absolvovala jste vzdělávání - téma 
týmové spolupráce 
ano 

ne 
2. Na vypracování ŠVP se podílejí? 

všichni pracovníci školy včetně 
provozních pracovníků 

všichni pedagogičtí pracovníci 
sama ředitelka školy 
ředitelka školy a část pracovníků -
uveďte prosím, kteří pracovníci 

j iný z p ů s o b - uveď te p r o s í m jaký : 
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3. Aktivní spolupráce s rodiči Vaší MŠ 
probíhá nejvíce:(očíslujte od 1 nejvíce 
do 6nejméně a doplňte prosím v rámci 
jaké činnosti nejvíce) 

denně 
1x týdně 
1x měsíčně 
při akcích MŠ 
v rámci třídních schůzek a besídpk 

jiná-uveďte prosím jaká: 

4. 
Jsou delegovány některé úkoly na 
všechny členv týmu? 

ano 

částečně 
spise ne 
ne 

5. p 1У к а 1 а - lze označit vice možností: 
s lékařem 
s PPP: 
se ZŠ 
se ZUŠ: 
jinou-uveďte prosímJakorr 

6. Na MS spoluprácu,ete p ř e j ^ j n á n g i H c e s ^ , , , ^ o d ! n e i v í c e d Q 5 „ v 

kolegyni ve třidé 
kuleyyiitiiiii na slejném pavilonu (tuto odnnvňH' — * 
jak jedním pavilonem M e d p o u z e v P r | P a d e ' z e s e J e d ™ o MŠ s více 
všemi pedagogickými pracovnicemi 

s vedením školy 

v prípade odlouceneho p r a c o v i š t ě i s ^ c o ^ , n a odloučeném pracovišti 

7. Jakou formu vzájemné spolupráce wuž ívá t» / - . : 
organizační porady - ^ ^ ^ ^ ^ J ^ c j s t e j K o č i s l u j t e od 1 nejvíce do 8 nejméně): 

metedieké konzultaes 
společné plánováni 
společné hodnocení 

vzájemné hodnoceni 

akce školy 
setkávání mimo MŠ (uveďte prosím, zda jde o knlggyn 
jiná - uveďte prosím jaká: 

9. TVP ve třídě zpracováváme: 

společně s kolegyní 

společně s kolegyní a s metodickou 

pomocí vedení školy 
každá učitelka zpracovává část TVP samostatně 

zpracovává pouze jedna učitelka 
nezpracováváme - uveďte prosím 
důvod proč: 

8. Máte jasně stanovená všeobecná 
J^ravidla spolupráce ve vaší třídě? 
ano 
ne 

10. Co Vás nejvíce „spoju je" 
s kolegyní ve třídě? 

věk 

odborné zaměření 

povaha 
n e c o j i n e ho-uveďte prosím 
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11. V případě, že Vás spojuje odborné zaměření, realizujeme výchovnou činnost s dětmi 
vzájemně se doplňujeme v odbornosti, na kterou nejsme zaměřené 

je nejvíce realizovaná oblast, na kterou jsme stejně odborně zaměřené 
řešíme podle aktuální situace služeb učitelek a jak činnost vychází z programu a plánu 

jinak - uveďte prosím jak: 

12. Spolupráce učitelek ve třídě při výchovné vzdělávací činnosti probíhá na úrovni 
(očíslujte od 1 nejvíce do 8 nejméně): 
zpracování třídního vzdělávacího proqramu 
společné plánování výchovně vzdělávací činnosti 
společného hodnocení výchovné vzdělávací činnosti 
společného hodnocení pokroků dětí 
akcí, besídek 
vzájemných hospitací 
přátelských setkání mimo MŠ po pracovní době 

jiné - uveďte prosím jaké: 

13. Spolupráce ředitelky školy s ostatními pedagogickými pracovnicemi se projevuje nejlépe 
při těchto činnostech (očíslujte od 1 nejvíce do 7 nejméně)' 

plánování 
metodické a rozborové činnosti programu školy 
hodnocení a evaluace výchovného působení směrem к dětem 

akcí školy 
organizace chodu školy 
zajišťování ekonomické situace 

a jiné oblasti - uveďte prosím jaké: 

14. Spolupráce v oblasti metodické 
činnosti je zajišťována ze strany: 
ředitelky školy 
zástupkyně ředitelky školy 

jiné pedagogické pracovnice 
odjinud - uveďte prosím 
není zajišťována 

15. Předávání informací a vzájemná 
komunikace probíhá nejvíce s: 
(očíslujte od Inejvice do 6nejméně) 
kolegyní ve třídě 
vedením školy 
pracovnicemi na pavilonu 

pedagogickými pracovnicemi celé MŠ 

všemi pracovnicemi MŠ 

odjinud-uveďte prosím odkud: 

B/2 Spolupráce externí 
1. Na nasi MŠ rodíce nejvíce spolupracují a mají zájem o tyto oblasti a činnosti: 

(očíslujte od 1 nejvíce do 10 nejméně): 
každodenní kontakt při přiváděni a odvádění 

zajímají se jen o své dítě 
průběžně se zapojují do výchovného působení 
zapojuji se do zpracováni školního vzdělávacího programu MŠ 
zapojuji se hlavně do akcí a činností školy 

maji zájem hlavně o zájmové kroužky 
pravidelné konzultace o dětech 

sdružení, rada rodičů či podobná orqanizace rodičů na MŠ 

finanční a materiální pomoc MŠ 
nemají zájem o spolupráci 

jiné - uveďte prosim jaké: 
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Do vypracování školního vzdělávacího programu se na naší MŠ zahrnují 
podněty, názory a návrhy ze strany ( lze označit i více možností): 

rodičů 
zřizovatele 

ZŠ 
PPP 
odjinud - uveďte prosím odkud: 

3. Školní vzdělávací program je rodičům i ostatní veřejnosti к dispozici: 
v MŠ na přístupném místě 
v jednotlivých třídách 
v kanceláři ředitelky školy 
zatím nikde 
jiný způsob - uveďte prosím jaký: 

4. Otázka pouze pro pedagogické pracovnice na sloučených mateřských školách: 
Na naší mateřské škole máme к dispozici školní vzdělávací program 
ostatních MŠ v rámci sloučených pracovišť 

ano 
ne 

5. Otázka pouze pro pedagogické pracovnice na sloučených mateřských školách: 
V rámci spolupráce všech pedagogických pracovníků jsou organizovány 
konzultace a setkání charakteru (očíslujte od 1 nejvíce do 5 nejméně): 

pravidelné porady pro všechny pedagogické pracovnice 

pravidelné porady pro vedoucí pracovnice mateřských škol 
mimořádná setkání - uveďte prosím iak často: 
přátelská setkání po pracovní době mimo MŠ 

jiná spolupráce - uveďte prosím jaká: 

Závěrečná část 

1. V M Š je převážně upla tňován styl řízení pedagog ické práce 

autor i tat ivn í (rozhodování a příkazy jen ředitelka školy) 

demokra t i cký (ředitelka a učitelky se radí,spoluúčast, konečné rozhodnutí ředitelka školy) 
part ic ipat ivní (většina činností delegovaná na podřízené včetně kompetencí 

spolupráce ředitelky a podřízených při rozhodování) 

2. Domníváte se, že po zavedení RVP se u Vás v MŠ zkvalitnila úroveň týmové spolupráce? 

ano 

částečně ano 

spíše ne 

ne 

3. Máte zájem o získání více informací v oblasti týmové spolupráce? 

ano 

částečně ano 

spiše ne 

ne 

Ústřední knih.Pedf UK 
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