
ř s 
to 
1 0 
Q 

U N I V E R Z I T A K A R L O V A 

Pedagogická fakulta 

CENTRUM ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU 

EFEKTIVITA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 

SMĚREM K RODIČŮM 

Závěrečná bakalářská práce 

Autor: 

Obor: 

Forma studia: 

Vedoucí práce: 

Datum odevzdání práce: 

Jitka Andrlová 

Školský management 

kombinované 

Bečvářová Zuzana, Mgr. 

březen 2008 



Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že jsem předkládanou závěrečnou bakalářskou práci 

vypracovala sama za použití zdrojů a literatury v ní uvedených. 

Jitka Andrlová 



Poděkování 

Ráda bych poděkovala Mgr. Zuzaně Bečvářové za odborné vedení, za rady 

a připomínky, které mi poskytovala v době, kdy vznikala tato práce. Zvláštní 

poděkování pak patří také respondentům a pedagogickým pracovníkům 

mateřských škol za jejich vstřícnost a ochotu sdělit své názory a stanoviska. 

Klíčová slova 

Informace, Informační systém, komunikace, komunikační systém, efektivita, 

strategické řízení školy, efektivní škola, klient, rodič, zákonný zástupce, 

prezentace práce MŠ. 



Resumé 
Škola se může snažit komunikovat s klienty, poskytovat jim nutné 

informace, vysvětlovat cíle školního vzdělávacího programu, smysl a význam 

školních aktivit a důležitost vzájemné spolupráce, ale hlavně se musí zabývat tím, 

jak způsoby předávání těchto informací a informovanost ze strany školy vnímají 

její klienti a zákazníci, jak jsou s kvalitou informovanosti spokojeni. Názor klientů, 

zákazníků na způsoby informování jsou jedním z podstatných hledisek při tvorbě 

dobré image školy. Tato závěrečná bakalářská práce se zabývá problematikou 

komunikačního - informačního systému managementu mateřských škol 

směrem ke svým klientům, zákazníkům respektive jejich zákonným 

zástupcům, a to při předávání informací o vzdělávání dětí v mateřské škole. 

Práce vychází z vlastní zkušenosti při řízení mateřské školy, z rozhovorů 

s ředitelkami, učitelkami i rodiči a provedeného výzkumu - dotazníkového šetření. 

Výzkum byl proveden u dvou skupin respondentů ve Středočeském kraji. 

Cílem práce je využití zjištěných skutečností v běžné praxi managementu 

mateřských škol při tvorbě či zefektivnění strategického plánu v oblasti 

informovanosti klientů školy. 



Summary 
A school may try to communicate with its clients; to give them necessary 

information; to explain the aims of the school educational program, sense of 

school activities and the importance of cooperation. However, the school must 

mainly concern in the fact how the ways of passing on information and information 

service are perceive by its clients and how the clients are satisfied with the quality 

of information service. The clients' opinion and view on the methods and style of 

process of giving and receiving information is one of the most important factors in 

making the school image. This bachelor work is concerned in problems of nursery 

schools management communication system towards their clients, or more 

precisely to their legitimate representatives during the process of passing on 

information about their children's education in a nursery school. 

This work is based on the own experience in nursery school management, 

on the interviews with headmasters, teachers and parents and on own research -

questionnaire survey. The research was realized on two groups of informants in 

Central Bohemia District. 

The aim of this work is taking advantage of investigated facts in daily 

routine of nursery schools management during the process of creating and making 

effective schedule in the sphere of information strategies towards the clients. 
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1. ÚVOD 

Úspěšné vedení efektivních škol si nejen uvědomuje neustálé změny makro 

i mezoprostředí školy, rychlost měnícího se ekonomického a sociálního prostředí 

společnosti, ale hlavně nutnost na tyto změny rychle reagovat - zvažovat 

správnou strategii dalšího rozvoje školy. Právě včasná reakce managementu 

škol na tyto změny může výrazně ovlivnit spokojenost rodičů a následný vývoj 

škol. Management škol musí proto zajistit takový styl řízení, ve kterém je 

výsledkem zjištění, ovlivňování a hlavně uspokojování potřeb a přání klientů 

školy efektivním způsobem zajišťujícím současně splnění cílů školy. Je tedy 

zřejmé, že růst konkurence na vzdělávacím trhu vyžaduje od managementu škol 

hledání efektivních nástrojů k tomu, aby byl splněn jeden ze základních cílů každé 

školy, kterým je získání dostatečného množství spokojených klientů, zákazníků. 

Hlavními klienty, zákazníky škol jsou žáci, studenti, ale i rodiče. 

V předškolním školství jsou za hlavní klienty, zákazníky školy považováni děti 

a jejich rodiče - zákonní zástupci. Pro potřeby této práce budu nadále pracovat 

s pojmem rodič - myšleno zákonný zástupce dítěte. 

Úkolem dnešní MŠ je přesvědčit rodiče a potažmo i děti, že škole záleží 

na každém dítěti a cíl dnešní MŠ je stejný jako cíl většiny rodičů - šťastné 

a spokojené dítě. 

Úkolem institucionálního předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou 

výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem 

mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. 

Předškolní vzdělávání má smysluplně obohacovat denní program dítěte v průběhu 

jeho předškolních let a poskytovat dítěti odbornou péči. Mělo by usilovat, aby první 

vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném, odborně podepřeném 

a lidsky i společensky hodnotném základě a aby čas prožitý v mateřské škole byl 

pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů 

do života i vzdělávání.1 

1 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Výzkumný ústav pedagogický v Praze 

2004. ISBN 80-87000-00-5 
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Rozvíjeni osobnosti dítěte, podpora jeho tělesného rozvoje a zdraví, 

spokojenosti a pohody, napomáhání mu v chápání okolního světa a motivace 

k dalšímu poznávání a učení, stejně tak jako učení dítěte žít ve společnosti 

ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané není 

možné bez důsledné, systematické, dlouhodobé spolupráce s rodiči. Spolupráce 

mezi rodinou a MŠ se v žádném případě neobejde bez vzájemné komunikace 

školy a rodičů, kdy komunikace nabývá většího významu. Zvýšený pocit 

rodičovské odpovědnosti a nárůst tlaku na individuální přístup ke každému dítěti 

vedou k nárůstu vzájemného vyjednávání, hledání dohody a podmínek 

vzájemného respektování se učitele a školy. V tomto nikdy nekončícím procesu 

vzniká často řada potíží. 

MŠ se otevírá rodičům, snaží se působit na dítě v souladu s rodinnou 

výchovou, rodiče by měli být rovnocenným spolupracovníkem a partnerem 

učitelky, která nové náměty, nápady a připomínky vítá a snaží se je maximálně 

využít ku prospěchu svěřených dětí. 

Tím, že dítě vychází z rodiny do MŠ, se také rodina vůči MŠ otevírá. 

Každý rodič, který své dítě přivede do MŠ, je zcela individuálním, osobitým 

vydáním rodiče a pro komunikaci s ním nenajdeme žádné jedno jediné univerzální 

a provždy osvědčené schéma. 

Bezmocní však zdaleka nejsme, ze strany škol to vyžaduje jen více 

porozumění, určitou míru empatie a přizpůsobení. A protože je těmito vlastnostmi 

ve své základní psychické výbavě ve větší či menší míře nadán každý, je celkem 

přirozené, že někteří z pedagogických i provozních zaměstnanců mateřských škol 

komunikují s rodiči lépe, jiní hůře. Rozhodující roli v procesu komunikace hraje 

lidský faktor. Úspěch ve velké míře závisí na managementu školy - ředitelce, 

zástupkyni, na jejich organizačních schopnostech a umění jednat s lidmi, ale také 

na kvalitě zpracování programových materiálů, řádů a směrnic vydávaných MŠ. 

Lidé jsou ochotni se navzájem ctít a vycházet si vstříc, jen pokud najdou 

společnou řeč. 

Komunikace s rodiči není ani tak věda, jako spíše umění.2 

2 Prof. PhDr. Zdeněk Matějíček, CSc., Řízení mateřské školy. Praha: RAABE, 2002. Část D 1.1 
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Mnoho MŠ je nepochybně výborných, jejich management, pedagogové 

i provozní pracovníci odvádějí velmi kvalitní práci, avšak vedení některých z nich 

dělá jen velmi málo pro to, aby se o kvalitní práci ve škole vědělo. Nestačí být 

nejlepší, musí se o tom vědět - škola o sobě musí informovat, prezentovat se. 

Pro rodiče jsou informace o škole, učitelích, vzdělávacím programu 

i úspěších velmi důležité jak z obecné roviny (škola je úspěšná, známá, dobrá), 

tak z hlediska svého dítěte (jak škola vyhovuje potřebám dětí, ale i očekávání 

a ambicím celé rodiny). Následně rodiče podle těchto svých kritérií hodnotí nejen 

učitele, ale MŠ jako celek. Hledáním a uplatňováním vhodných způsobů 

předávání informací o škole a jejím vzdělávání lze předejít případné 

nespokojenosti rodičů a jejich nezájmu o spolupráci s mateřskou školou. Bylo by 

zásadní chybou managementu MŠ, pokud by informování ze strany školy skočilo 

současně s přijetím dítěte. 

Cílem práce je na základě výzkumu porovnat představy rodičů 

o efektivních způsobech jejich informování ze strany MŠ se způsoby používanými 

současnými MŠ a poskytnout managementu MŠ informace, které z nich jsou 

v současné době z hlediska klientů - rodičů nejžádanější a pro ně nejpřijatelnější. 

Tato práce by proto mohla pomoci managementu MŠ, který hledá 

efektivnější cesty při tvorbě marketingové komunikace v jejím užším pojetí - a to 

v předávání informací svým klientům. Managementu, který chce zefektivněním 

strategického plánu v oblasti informovanosti klientů MŠ s výhledem do budoucna 

podpořit zájem o služby nabízené školou a vzájemné vztahy školy a rodiny dítěte 

rozvíjet k oboustranné spokojenosti při společném zájmu, kterým je šťastné 

a spokojené dítě. 
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2. VZTAH ŠKOLY A RODIČŮ 

2.1 LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ VZTAHŮ MŠ A RODIČŮ 

z pohledu práva rodičů na informace poskytované školou 

• poprvé formalizovány vládním nařízením z 10. května 1949 (zřizování, 

organizace a činnost SRPŠ) 

• v roce 1960 vztahy upraveny školským zákonem, podle něhož k zajištění 

jednotného výchovného působení je úkolem školy spolupracovat s rodiči 

• novela z roku 1990, upravující školský zákon z roku 1984, ruší povinnost 

při školách zřizovat SRPŠ 

• novela zákona o státní správě a samosprávě ve školství z roku 1995 

umožňuje zřizování Rady škol, jejímiž členy nemusí být pouze rodiče, ale 

i zástupci učitelů, obce, podnikatelských subjektů aj. 

• podle školského zákona z roku 1999 mají rodiče právo na všechny 

informace týkající se dětí a organizace vzdělávání a výchovně vzdělávací 

soustavy - o dalších právech rodičů se ve školském zákoně explicitně 

nehovoří 

Vzájemné vztahy MŠ a rodiny byly před rokem 1989 uzavřenější 

a rezervovanější, než je tomu dnes, kdy je všeobecně přijímán názor, že kvalita 

vzdělávání v MŠ závisí do značné míry na úrovni vzájemných vztahů, respektive 

na tom, jak spolu škola a rodiče komunikují, spolupracují a spoluúčastní se 

na vzdělávání dítěte. Partnerská role je dnes považována za přirozenou, 

samozřejmou a oboustranně prospěšnou. 

školský zákon č . 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

• tímto zákonem se předškolní vzdělávání stává legitimní součástí systému 

vzdělávání, kdy předškolní vzdělávání představuje počáteční stupeň 

vzdělávání; 

• § 21 vymezuje mimo jiné v odst. 2 práva zákon, zástupců dětí: 

o na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte 

o na informace a poradenskou pomoc školy nebo poradenského 

zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona 

4 



Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

• základní dokument pro vzdělávání dětí v MŠ 

• vztah školy a rodičů ohledně informovanosti rodičů vymezuje ve článku: 

7.5 Řízení MŠ - kde se praví: „Řízení MŠ je plně vyhovující, jestliže je vytvořen 

funkční informační systém, a to jak uvnitř MŠ, tak i navenek." 

7.7Spoluúčast rodičů - z tohoto článku je zřejmé, že spoluúčast rodičů 

na předškolním vzdělávání je plně vyhovující jestliže: 

o ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra, 

otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat 

na základě partnerství; 

o je snaha pedagogů sledovat, porozumět a vyhovět konkrétním 

potřebám jednotlivých dětí, resp. rodin; 

o mají rodiče možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých 

programů, dle svého zájmu; 

o jsou rodiče pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se 

v MŠ děje; 

o pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání dítěte 

i jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení a domlouvají se 

s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání; 

o pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost 

v jejích svěřených diskrétních záležitostech; 

o pracovníci MŠ jednají s rodiči ohleduplně, taktně s vědomím, 

že pracují s důvěrnými informacemi, nezasahují do života 

a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování 

nevyžádaných rad; 

o MŠ podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči 

o dítě, nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové 

aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí. 
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2.2 ZPRÁVA OECD 

„V České republice je rodina uznávána za základní, přirozené, a proto 

nejdůležitější výchovné prostředí dítěte. Vstřícné vztahy a spolupráce mezi 

mateřskou školou a rodinami dětí jsou obecně považovány za důležitý moment 

přispívající ke kvalitní výchově a vzdělávací péče v předškolním období."3 

Při své práci jsem mimo jiné vycházela i z Národní zprávy o stavu 

předškolní výchovy, vzdělání a péče o děti předškolního věku v České republice 

z roku 2000. Tento projekt věnovaný předškolnímu vzdělávání v zemích OECD 

vznikl v roce 1998 jako součást mezinárodního projektu a jeho cílem bylo zachytit 

současný stav a perspektivy předškolní výchovy, vzdělávání a péče 

v zúčastněných zemích. Výzkumná část tohoto mezinárodního projektu byla mimo 

jiné zaměřena také na postoje účastníků vzdělávání - učitelů a rodičů k celé řadě 

otázek v oblasti péče, výchovy a vzdělávání předškolních dětí v České republice. 

V závěru publikace zaznamenává doporučení pro naše předškolní vzdělávání. 

Jednou z mnoha oblastí, kterou zpráva popisuje a vyhodnocuje, jsou formy 

spolupráce rodiny a MŠ a způsoby komunikace mezi rodiči a MŠ. 

V závěrečné zprávě byly zaznamenány tyto výsledné participační aktivity MŠ 

v pohledu učitelek MŠ a rodičů dětí (v %). 

Aktivity realizované mateřskou školou 

Jak MS oslovuje rodiče 

(odpovědi učitelek 

a ředitelek MŠ) - ANO 

Jak nabídku vnímají 

rodiče (odpovědi 

rodičů) - ANO 

Pravidelné rodičovské schůzky. 87 73 

Individuální konzultace s rodiči mimo běžný 

kontakt při příchodu a odchodu dětí. 

87 64 

Besedy a přednášky pro rodiče. 57 28 

Aktivity. 49 25 

Informační letáčky pro rodiče. 81 44 

Dny otevřených dveří. 69 37 

Jiné aktivity. 15 11 

3 Národní zpráva o stavu předškolní výchovy, vzdělání a péče o děti předškolního věku v České 

republice. Vydalo roku 2000 MŠMT ČR, nakladatelství Fortuna. ISBN 80-7168-746-4 
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Z výsledků výzkumu a porovnání obou tabulek (odpovědi MŠ x odpovědi 

rodičů) vyplynulo, že komunikace - informovanost pedagogů a rodičů v MŠ 

byla v době výzkumu značně různá. 

Rodičům byly sdělovány pouze běžné informace o chodu MŠ, informace 

o konzultačních hodinách, informace o aktivitách, které MŠ vůči rodičům vyvíjí. 

Pedagogové i rodiče se shodovali, že nejčastějšími a obvyklými aktivitami, kterými 

MŠ motivovala rodiče ke spoluúčasti a informovala je o vzdělávání v MŠ, byly 

tradiční besídky a rodičovské schůzky. Byly využívány také formy běžného 

denního kontaktu - osobní rozhovory rodičů s učitelkami v době příchodů 

a odchodů dětí. Poměrně novými, většinou spíše individuálními aktivitami 

jednotlivých MŠ, bylo shledáno systematické informování a vzdělávání rodičů 

v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání - organizování přednášek a besed 

s psychology a zdravotníky. Novou a hojně využívanou formou seznamování 

rodičů s chodem MŠ se staly dny otevřených dveří. Pouze na některých MŠ byly 

vydávány informační bulletiny či informační letáčky pro rodiče a pořizovány 

videozáznamy školních aktivit. 

Ukázalo se, že v komunikaci mezi rodiči a MŠ převládaly tradiční formy 

a spíše pasivní postoj rodičů, kteří se nijak nesnažili ovlivnit způsob a kvalitu péče 

MŠ, kam svěřovali své děti. Pasivita mohla znamenat na straně jedné vyjádření 

důvěry rodičů v kvalitu péče a profesionalitu učitelek, na straně druhé mohl přístup 

rodičů vyplývat z nedostatku času, z bezradnosti a nezkušenosti rodičů 

s komunikací se školou, možná i z určité pohodlnosti obou zúčastněných partnerů 

- rodičů, ale i MŠ. 

Zpráva OECD jednoznačně potvrdila nezbytnost proměny dosavadních 

postojů a vztahů učitelek a rodičů ve smyslu vzájemného sblížení, překonání 

„distančního syndromu", rozvíjení vstřícné otevřenosti, oboustranného porozumění 

a respektu. Z výsledků jasně vyplynula nutnost odstranění pozůstatků 

autoritativního přístupu k dětem i rodičům, snaha o porozumění každé konkrétní 

rodině a posílení důvěry rodiny v lidské kvality a profesionální dovednosti 

a schopnosti učitelek v MŠ. V každém případě byla aktivita ve velké míře 

převážně na straně MŠ a problémem bylo využívání spektra nabízených 

možností. Hodnotící zpráva říká, že otevřená a partnerská spolupráce se v tomto 

období teprve rozvíjí a rodiče i MŠ se adekvátnímu způsobu komunikace postupně 

učí. 
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2.3 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČŠI ZA ŠK. ROK 2006/2007 

Před vlastním výzkumem jsem jako podkladový materiál využila také 

Výroční zprávu České školní inspekce (dále jen ČŠI) za školní rok 2006/2007, 

zveřejněnou na jejich webových stránkách (www.csicr.cz.). Předkládaná výroční 

zpráva je členěna do pěti částí. Pro potřeby této práce jsem vycházela z části A, 

bodu 1, kde jsou zaznamenány souhrnné poznatky z předškolního vzdělávání. 

Hodnotí se zde vedení škol, příprava škol na zavedení školních vzdělávacích 

programů, personální a materiální podmínky a inovace v učebních dokumentech 

v souvislosti s realizací cílů kurikulární reformy. 

Inspekční činnost v průběhu výše uvedeného školního roku byla 

realizována celkem v 1 563 MŠ (tj. ve 32,5 % z celkového počtu MŠ zapsaných 

ve školském rejstříku v roce 2006). 

Mimo jiné se zpráva ČŠI vyjadřuje ke kvalitě komunikace uvnitř MŠ, 

spolupráci s rodiči, využívání prostředků ICT a připojení k internetu, ale bohužel se 

těmito závěry zabývá jen velmi okrajově. 

V dokumentu se píše:4 

• „Největší pozornost je v MŠ věnována kvalitní vnitřní komunikaci a týmové 

práci. V řízení dosahují velmi dobrých výsledků ředitelky, které již absolvovaly 

vzdělávání pro ředitele škol, případně studium školského managementu 

(32,6%). Jejich rozhodování vychází z důslednější analýzy podmínek 

vzdělávání a z větší schopnosti přijímat na základě vlastního hodnocení účinná 

opatření k rozvoji oblastí vzdělávání i k organizaci chodu školy. 

• Zvyšuje se počet škol, které využívají pro práci prostředky ICT a připojení 

k internetu. 

• Dobře se rozvíjí spolupráce s rodiči. Jejich spoluúčast na utváření programu 

MŠ a řešení problémů byla zjištěna v 67 % škol. 

• Školy nabízejí rodičům poradenský servis a osvětu v otázkách předškolního 

vzdělávání. Tyto aktivity byly zaznamenány v 88 % škol." 

4 Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2006/2007. 
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3. DOSAVADNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

Jak ze zprávy OECD z roku 2000 tak ze závěrečné zprávy ČŠI je patrné, že 

se postupně mění vztah MŠ a rodiny, hledají se způsoby směřující k větší 

spoluúčasti rodičů a nepochybně se postupně rozvíjí informovanost rodičů. 

Ve zprávě OECD byly při způsobech informování rodičů zaznamenány 

pouze tradiční formy, úplně chyběla zmínka o používání ICT. Technický pokrok je 

však nezadržitelný, a proto lze předpokládat, že využívání ICT má jistě svou 

budoucnost. Ve zprávě ČŠI je o ICT pouze zmínka: „Zvyšuje se počet škol, které 

využívají pro práci prostředky ICT a připojení k internetu". Nebylo však blíže 

popsáno, jakým způsobem MŠ ICT využívají, zda jen pro své administrativní 

potřeby, nebo také jako jeden z nástrojů komunikačních technik s rodiči. 

V dostupných materiálech z posledních dvou let jsem nezaznamenala 

žádné konkrétní údaje týkající se způsobů a forem využívaných MŠ 

při informování rodičů v jednotlivých oblastech vzdělávání dětí v MŠ ani informace 

o tom, do jaké míry jsou s těmito formami zprostředkování informací v MŠ rodiče 

spokojeni. Po neformálních rozhovorech s ředitelkami MŠ i s rodiči z několika MŠ 

ze středočeského regionu je zřejmé, že tyto výzkumy probíhají zatím pouze 

na úrovních jednotlivých konkrétních škol. I na „své" MŠ se však management 

také zaměřuje spíše na celkovou míru spokojenosti rodičů s informovaností 

ze strany školy. 

V současné době, kdy vrcholí reforma českého školství, je důležité, aby 

každá škola dokázala definovat své poslání, svou vizi, ale také aby věděla, co má 

v budoucnu udělat pro to, aby si zajistila nejen svou existenci, ale i svůj rozvoj, 

a stala se tak školou efektivní a úspěšnou. Mnoho faktorů vedoucích 

ke spokojenosti klientů - rodičů může kvalitní management škol svým strategickým 

plánováním ovlivnit ke svému zisku a prospěchu. Jedním z těchto ovlivnitelných 

faktorů je právě marketingová strategie řízení v oblasti informovanosti rodičů. 

Škola, která má vytvořený strategický plán pro oblast informování svých 

klientů a je připravena bojovat s konkurencí o nové klienty, která hledá nové cesty, 

objevuje a zkouší nové postupy, jen ta může v silném konkurenčním prostředí 

uspět. Takovou školu by neměla ohrozit ani konkurence, ani případná další 

optimalizace škol, která sice v současné době není u MŠ díky demografickému 

vývoji očekávána, ale to rozhodně neznamená, že se MŠ v budoucnosti netýká. 
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4. TEORETICKÁ ČÁST 

4.1 DEFINICE POJMŮ 

Informace 

• zpráva, sdělení, objasnění, poučení5 

• z pohledu managementu informace představují vstup pro všechny manažerské 

procesy, a proto musí být včasné, přesné, úplné a pro příjemce musí mít 

dobrou vypovídající schopnost - užitek 

Komunikace - slovo je latinského původu a znamená něco spojovat; z výběru 

množství možných definic vybírám pro potřeby této práce následující: 

• komunikaci chápeme jako přenos, sdělování, výměnu informací, pocitů 

a postojů od jednoho člověka k druhému, lze ji označit také jako dorozumívání, 

ale i přesvědčování lidí, aby jednali podle přání iniciátora 

• v psychologii jde o různou úroveň působení, ovlivňování, znesnadňování, 

či usnadňování porozumění 

• pro management MŠ je zřejmě nejbližší význam - s někým na něčem 

participovat, z čehož je patrná aktivní účast obou stran, kdy jde o něco víc než 

jen o pouhé poskytnutí informací 

• pro potřeby tohoto výzkumu je vhodná definice, která říká, že komunikaci lze 

chápat jako výměnu informací, v ještě užším smyslu jako poskytování 

informací 

Partneři komunikace - každá komunikace vyžaduje sdělujícího a příjemce, 

pro potřeby výzkumu této práce jsou partnery komunikace MŠ a rodiče. 

Komunikační šumy - negativní činitele ovlivňující kvalitu komunikace, které 

mohou být na straně partnerů komunikace, chybného kódování, zkreslení 

při přenosu informací aj. 

Zpětná vazba - cyklický prvek komunikace umožňující na straně jedné 

systematické oboustranné zabezpečení vzájemné výměny informací mezi 

sdělujícím a příjemcem, na straně druhé kontrolu vnímání sdělovaných informací. 

5 Linhart, J. Slovník cizích slov pro nové století. Litvínov: Dialog, 2005. 
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4.2 TEORIE V PRAXI MŠ 

„Nejčastěji zmiňovanou oblastí, kde je třeba zlepšit dovednosti manažerů, 

je komunikace."6 Dle vyjádření anglické poradkyně managementu Di Kamp je toto 

tvrzení založeno právě na častém nedostatku dovedností poskytovat a přijímat 

informace. 

Přistupuje-li MŠ ke komunikaci - informování z pohledu marketingového 

řízení školy pouze jako k prostředku, pomocí kterého svým „klientům" - dětem 

a rodičům nabídne vzdělávací program školy, je to přístup velmi krátkozraký. 

V rámci systematického a dlouhodobého plánu dalšího rozvoje MŠ je důležité 

rodiče jako své klienty dostatečně a včasně informovat nejen o své existenci, 

cílech, aktivitách a nabídce, ale hlavně u nich vyvolat stálý aktivní zájem. Hlavní 

role je zde na straně MŠ, která je v převážné míře právě tím, kdo určuje formy 

a obsah možných informací a kontaktů. Těm se do jisté míry musí rodiče naučit, 

přizpůsobit se jim a pohybovat se v nich. Avšak ve škole, která chce být úspěšná 

a efektivní, musí být také zachována jistá nezanedbatelná možnost vlivu ze strany 

rodiny, což je zároveň důležitá zpětná vazba pro management MŠ a její další 

vývoj. 

Peter F. Drucker ve své knize7 uvádí: „V dnešní době jsme svědky stále 

četnějších snah o komunikaci, to znamená snah oslovit druhé, a existuje taková 

přemíra komunikačních médií, jakou si lidé, kteří někdy v době první světové války 

začali na problémech komunikace v organizacích pracovat, vůbec nedokázali 

představit. Komunikace v managementu se stala středem zájmu badatelů 

i praktiků ve všech institucích - v podnicích, v ozbrojených silách, ve veřejné 

správě, v nemocnicích, na univerzitách i ve výzkumu. Přestože psychologové, 

odborníci na lidské vztahy, manažeři a teoretici managementu usilovně pracují 

na zdokonalení komunikace, ukazuje se komunikace nepostižitelným 

fenoménem." Mimo jiné uvádí, že komunikace a informace jsou dvě různé, 

a dokonce protikladné věci, které jsou však na sobě závislé. Dále říká: „Informace 

6 Di Kamp Manažer 21. století. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-247-0005-0 
7 DRUCKER, P.F., To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Praha: Management Press, 
2002. ISBN 80-7261-066-X. 
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předpokládá komunikaci. Informace jsou vždy nějak zakódované. Aby mohly být 

přijaty, natož pak použity, musí příjemce znát daný kód a rozumět mu. 

To vyžaduje předchozí shodu, což znamená určitou komunikaci." 

Z výše uvedeného lze vyvodit, že stejně jako řízení podniku i řízení MŠ je 

bez komunikace nemyslitelné. V každé fungující organizaci, tzn. i v MŠ, je 

nezbytné vytvoření jasného komunikačního rámce, systému pravidel 

a komunikačních kanálů. S tím je v současné době nezbytně nutné také technické 

zabezpečení MŠ moderními komunikačními prostředky. 

Komunikace je i v MŠ významným prostředkem k tomu, jak získat druhé, 

aby dělali, co je třeba - nejen pracovníci MŠ, ale také rodiče. Na komunikační 

obratnosti a přesvědčivosti argumentů managementu MŠ často závisí, jak se 

podaří podnítit a aktivizovat rodiče ke spoluúčasti a spolupráci se školou. Rodiče 

musí v první řadě vnímat školu jako instituci důvěryhodnou a perspektivní, musí 

mít dostatek informací pro vytvoření vlastních názorů a přesvědčení, že jsou 

pro „svou" MŠ partnery, kde se s nimi počítá i jako s podílníky na úspěchu. Kvalitní 

management škol si uvědomuje, že rodiče často ztotožňují své představy o škole 

s tím, jak na ně působí nejen lidé z vedení MŠ, ale i všechen ostatní personál MŠ. 

V oblasti komunikace a osvojování správných technik a způsobů komunikace 

proto předvídavý management neustále a systematicky působí na všechny 

pracovníky MŠ nejen prostřednictvím vzdělávacích seminářů, odborné literatury 

atd. Prvotně je ovlivňuje svým osobním vzorem, a to při jednáním s rodiči 

na straně jedné, i komunikací s nimi samotnými na straně druhé. 

Úspěšný management škol si uvědomuje, že je ze strany MŠ potřeba 

k rodičům včas nejen hovořit, ale také včas jim naslouchat. Chce-li škola, aby 

naopak rodiče naslouchali také jí, musí být v jejím vlastním zájmu připravit vnější 

i osobní dispozice co nejlépe. Před zvolením stylu a způsobů informování musí 

brát management ohled na složení posluchačů - rodičů, protože pravděpodobnost 

úspěchu předávání informací je přímo úměrná dostupnosti a srozumitelnosti jejího 

projevu. Má-li škola s rodiči úspěšně komunikovat, musí předmět komunikace 

udělat zajímavým, srozumitelným a včasným. 

Komunikaci MŠ jako organizace můžeme rozdělit na vnitřní (zaměstnanci 

vzájemně všemi směry mezi sebou) a vnější (MŠ x rodiče x další partneři), kdy 

obě tyto složky musí být v souladu. Pro efektivní komunikaci je užitečné podle 

druhu předávaných informací volit i formy komunikace. Bez ohledu na to, zda jde 
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o vnitřní či vnější komunikaci, je bezpodmínečně nutné dostatečně využívat 

zpětnou vazbu. Pří zavádění tohoto procesu je potřeba přesvědčit rodiče, že se 

zajímáme o jejich názor, že je pro nás velmi důležitý. Proces zpětné vazby není 

možné zakončit jejím pouhým zjištěním, ta se musí odrazit v další činnosti školy. 

Nedostatek informací rodičů je často základem pro vznik fám a nepravd. 

Je načase si uvědomit, že čím věrohodněji budou rodiče seznamováni se záměry 

školy, s důvody různých opatření (samozřejmě vždy předem a včas), čím 

přesvědčivěji budou školou vnímáni jako partneři, tím ochotněji budou odstraňovat 

bariéry a usilovat o dosažení společných cílů. Přínos jednotlivých účastníků 

komunikačního procesu nespočívá jen v pouhém dodání informací, ale také 

ve schopnosti a dovednosti tyto informace analyzovat, interpretovat. Disponování 

nepřiměřeným rozsahem informací někdy naopak vytváří problémy 

tzv. informačního zahlcení rodičů. 

Di Kamp ve své knize8 zmiňuje existenci dvou zásadních tendencí 

v poskytování informací: 

1. selektivní poskytování informací na základě rozhodnutí manažera, kdy 

tímto jeho samostatným rozhodováním upíráme rodičům právo rozhodnout 

o tom, co je pro ně důležité a užitečné (informace typu „protože to potřebují 

vědět") 

2. poskytování všech možných informací, které však ve svém konečném 

důsledku vytváří zahlcení a přetížení informacemi (když poskytujeme 

rodičům všechny informace, které máme, bude existovat reálné nebezpečí, 

že je zahltíme, ti pak přestanou poslouchat - vnímat a opominou ty 

informace, které jsou pro ně opravdu důležité) 

Mezi těmito dvěma extrémy existuje určitá rovnováha, které je třeba v MŠ 

dosáhnout. Je důležité, aby rodiče věděli, které informace jsou jim k dispozici, 

aby se mohli sami rozhodnout, zda potřebují či chtějí vědět více. V každém 

případě musí management škol filtrovat informace, které poskytuje tak, aby zajistil, 

že budou pro rodiče opravdu užitečné. 

Každý vedoucí pracovník by měl začínat tím, že zjistí, co chtějí rodiče 

vědět, o co se zajímají - na jakou příjmovou vlnu jsou naladěni. Ze strany 

managementu je naslouchání a pochopení skutečnosti, že komunikace musí 

8 Di Kamp Manažer 21. století. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-247-0005-0 
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plynout směrem nahoru - nebo že musí začínat spíše u příjemce (rodič) než 

u zdroje (MŠ), základní absolutně správnou a důležitou podmínkou komunikace. 

Bohatší a lepší informace neřeší komunikační problém a nepřeklenuje 

komunikační mezeru. Čím je informací více, tím větší je potřeba fungující 

a efektivní komunikace. 

Cílem komunikace školy a rodičů, jak bylo již několikrát během tohoto 

dokumentu zmíněno, je dostatečná informovanost rodičů o průběhu a výsledcích 

vzdělávání dětí, nabídce školy, jejích aktivitách, cílech a následné vyvolání zájmu 

rodičů o aktivity školy, spoluúčast rodičů a získání informací pomocí zpětné vazby. 

Komunikací školy rozumíme samozřejmě oboustrannou výměnu informací 

mezi školou a příjemcem sdělení, já se však ve svém výzkumu dále zabývám 

pouze informováním rodičů ze strany MŠ a efektivitou možných způsobů 

pro rodiče. Příjemcem sdělení jsou pro potřeby této práce především rodiče. 

4.3 HLAVNÍ DŮVODY INFORMOVÁNÍ RODIČŮ 

Přehled nejčastějších důvodů informování rodičů v MŠ, kterými se dále 

zabývám ve svém výzkumu, jsem vytvořila na základě své osobní zkušenosti 

za dobu praxe v MŠ, po předchozích neformálních rozhovorech s ředitelkami MŠ 

a na základě výsledků ankety, které se zúčastnily pedagogické pracovnice z 10 

MŠ z Mělníka a okolí. Na základě těchto podkladů jsem vymezila osm oblastí -

osm základních, nejčastějších důvodů informování rodičům ze strany MŠ: 

1. informace o školním vzdělávacím programu 

2. informace o prospívání dítěte a jeho individuálních pokrocích v rozvoji 

i učení 

3. informace o poradenské pomoci, kterou MŠ zajišťuje pro rodiče dětí 

4. informace o třídní vzdělávací nabídce činností 

5. informace o dopoledních i odpoledních aktivitách pro děti v průběhu 

provozní doby MŠ 

6. informace o dalších náročnějších aktivitách pro děti 

7. informace o mimořádné situaci v MŠ 

8. informace o stravování 

V rozsahu této práce se samozřejmě nemůže jednat a ani nejedná o absolutně 

vyčerpávající přehled všech oblastí informování rodičů v MŠ. 
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4.4 ZPŮSOBY A ZÁSADY INFORMOVÁNÍ RODIČŮ 

Forem - způsobů předávání informací rodičům v MŠ je několik, jejich výběr se 

vždy liší podle oblasti - situace, o které chceme informovat a podle typu příjemců. 

Způsoby informování využívané MŠ v různé míře četnosti a pravidelnosti 

• denní komunikace při předávání dětí (uč. x rodič) 

• písemná informace na nástěnce (vchod do MŠ, nástěnka hlavní i u třídy aj.) 

• informační leták pro každého rodiče 

• školní časopis, noviny, brožura 

• telefonická informace a informace prostřednictvím SMS 

• informace elektronickou poštou (e-mail, fax aj.) 

• informace na webu MŠ 

• informace v médiích, mimoškolní akce 

• osobní korespondence 

• osvěta pro rodiče (besedy a přednášky s odborníky, knihovna pro rodiče aj.) 

• jiné (prezentace dětských prací, vystoupení dětí a další) 

• schránka na připomínky v MŠ - neopomenutelná zpětná vazba pro MŠ 

Každá z uvedených variant má v určitých situacích, za určitých specifických 

podmínek a pro různé typy rodičů i MŠ své výhody i nevýhody. Jejich výčet není 

cílem mé práce, ten tedy ponechám na zvážení každého jednotlivce. 

Zásady pro předávání informací 

• Systematičnost a soustavnost - komunikační procesy musí být mezi rodiči 

a školou formalizovány a systematicky organizovány a řízeny. 

• Pro potřeby efektivního zvolení vhodných komunikačních způsobů v MŠ 

rozlišujeme rozdílné skupiny rodičů, které se vyznačují určitými shodnými 

znaky, které ovlivňují výběr komunikačních nástrojů a technik vhodných 

pro informování rodičů v určité oblasti. 

• Je vhodné provést analýzu, jak si stojíme, jak rodiče vnímají jednotlivé 

způsoby, které komunikační nástroje a techniky jsou vůči jednotlivým skupinám 

rodičů efektivní, po analýze musíme provést plán komunikačních aktivit 

a zvolení strategie. 
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5. PRAKTICKÁ ČÁST 

5.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZKUMU 

Na základě uskutečněného výzkumu bylo mou snahou dokázat, že 

pro spokojenost rodičů se službami poskytovaných školou je velmi důležité 

vytvoření promyšleného informačního systému směrem k rodičům. Systému, který 

nabízí nejen jednu, ale několik možností a způsobů předávání určitého druhu 

informací, systému, který se vyvíjí současně s pokroky v oblasti výpočetní 

techniky. 

Dotazníky použité ve výzkumu byly vypracovány právě pro účel porovnání 

skutečnosti (způsobů informování rodičů používaných mateřskými školami) 

s představami rodičů o takových způsobech poskytování informací ze strany 

mateřské školy, které by pro rodiče byly nejvíce vyhovující a přijatelné. 

Při tvorbě dotazníků jsem vycházela z rozhovorů s rodiči i pedagogickými 

pracovnicemi, z návštěv MŠ - prohlídky různých typů a velikostí MŠ, z informací 

na webových stránkách MŠ a také z vlastní praxe a zkušeností. 

Z důvodu zajištění objektivního vyhodnocení dotazníků j s e m oslovila d v ě s k u p i n y 

respondentů: 1) rodiče dětí přijatých k docházce do mateřských škol 

2) ředitelky či vedoucí učitelky mateřských škol 

5.2 ČASOVÝ PLÁN VÝZKUMU 

• leden - sběr podkladových informací (rozhovory s rodiči i pedagogickými 

pracovníky, prohlídka mateřských škol, vyhledávání materiálu k tématu) 

• únor - příprava dotazníků, pilotní výzkum - předání dotazníků 

vybranému vzorku respondentů, na jejich základě reakcí a připomínek 

konečná úprava dotazníků 

• březen - distribuce dotazníků cílovým skupinám respondentů, sběr 

dotazníků a dalších informací (dokumentace, rozhovory, pozorování), 

vyhodnocení dotazníků a získaných informací hodnotitelem 

16 



5.3 POUŽITÉ METODY A NÁSTROJE 

• dotazník pro rodiče 

• dotazník pro ředitelky, vedoucí učitelky MŠ 

• rozhovory s ředitelkami a pedagogickými pracovnicemi MŠ 

• rozhovory s rodiči dětí v MŠ 

• pozorování - nástěnky pro rodiče v MŠ 

• prohlídka - webové stránky MŠ 

5.4 STUPNICE HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKŮ 

• Oba dva typy dotazníků byly anonymní, proto jsem z důvodu zachování jejich 

anonymity pro hodnocení jednotlivých částí dotazníku ze strany respondentů 

jednotně zvolila symbol x použitý v požadované kolonce hodnotícího stupně. 

• Otázky dotazníků byly pro obě skupiny ve svém obsahu shodné, lišila se však 

jejich formulace, která byla přizpůsobena oslovené skupině respondentů. 

• Každá z otázek č. 1 - 8 obsahovala dvě části. První část otázek č. 1 - 7 

vyžadovala jednoznačnou konkrétní odpověď ANO nebo NE, u první části 

otázky č. 8 bylo vymezeno několik konkrétních informací, ke kterým se 

respondenti vyjadřovali. Druhá část otázek byla doplňující, rozšiřující -

zpřesňující, kdy bylo vymezeno několik konkrétních způsobů informování, které 

se v MŠ používají, jedna možnost byla vždy ponechána volná na doplnění dle 

potřeb respondentů. Jednotlivé způsoby respondenti hodnotili u každé 

nabízené varianty výběrem ze tří stupňů (nejvíce, průměrně, nejméně) podle 

míry využívání v praxi (MŠ) a z hlediska vyhovujícího způsobu (rodiče). Cílem 

druhé části každé otázky bylo zjistit, nakolik MŠ využívá různé způsoby 

informování rodičů v jednotlivých oblastech a nakolik jsou tyto nabízené 

způsoby pro rodiče vyhovující, jaké způsoby předávání informací v této 

oblasti rodiče upřednostňují. 

• Otázky č. 9 - 11 vyžadovaly jednoznačnou konkrétní odpověď ANO nebo NE. 

• Otázky č. 12 - 13 se zabývají celkovým hodnocením míry spokojenosti 

vzájemných vztahů MŠ s rodiči a spokojeností rodičů se způsoby jejich 

informování, proto zde byla zvolena širší hodnotící stupnice - ANO, SPÍŠE 

ANO, SPÍŠE NE, NE. 
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• Závěrečné otázky dotazníku (č. 14 - 16) týkající se velikosti obce, počtu MŠ 

v obci a možnosti každodenního užívání počítačového vybavení a přístupu 

k internetu jsem použila pouze jako doplňující informace výzkumu. 

• Otázka č. 17 zabývající se plánem zkvalitňování informovanosti je obsažena 

pouze v dotazníku pro ředitelky, vedoucí učitelky a vyžaduje konkrétní 

odpověď ANO nebo NE. 

• Všechny odpovědi, kde bylo možné použít více variant, jsem při zpracování 

dotazníků převedla na bodové hodnocení (nejvíce 3 body, průměrně 2 body, 

nejméně 1 bod) a následně na procentuální vyhodnocení, kdy se 100% rovná 

bodovému hodnocení 3 od všech respondentů. Výsledky obou skupin 

respondentů jsem vždy okomentovala, vzájemně porovnala a vyhodnotila. 

• Optimální stav při vzájemném porovnání jednotlivých způsobů informování 

ve všech zkoumaných oblastech by byl takový, kdyby preference konkrétních 

způsobů byly ze strany vedení MŠ mírně vyšší než preference rodičů. 

• Deskriptivní vyhodnocení výzkumného problému, porovnání používaných 

způsobů při předávání informací rodičům se způsoby, které rodiče preferují, 

upřednostňují nebo by je vítali, jsem provedla na základě empirického 

výzkumu. 

5.5 DISTRIBUCE A NÁVRATNOST DOTAZNÍKŮ 

Ředitelkám či vedoucím učitelkám MŠ byly dotazníky zaslány e-mailem 

a po vypracování se opět stejným způsobem navrátily zpět. Dotazník pro rodiče 

dětí byl předán osobně ředitelkám či vedoucím učitelkám vybraných mateřských 

škol s prosbou o jeho distribuci mezi rodiče tak, aby bylo pokryto rozmanité 

spektrum rodičů v konkrétní MŠ. Vyplněné dotazníky odevzdávali rodiče 

v jednotlivých mateřských školách do připravené sběrné nádoby ve vstupní 

chodbě každé mateřské školy. 

Rodiče dětí i ředitelky či vedoucí učitelky mateřských škol byly osloveny 

přiloženým stručným informativním dopisem vysvětlujícím účel dotazníku spolu 

s žádostí o spolupráci při výzkumu. Vzhledem k tomuto zvolenému způsobu jsem 

nepovažovala za nutné více tuto informaci uvádět v záhlaví dotazníku. 
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Dotazník č. 1: PRO RODIČE DĚTÍ 

• respondenti: rodiče dětí přijatých k docházce do MŠ 

• způsob předání dotazníků: písemná podoba v konkrétní MŠ 

• rozdáno celkem: 150 dotazníků (v 10 MŠ ve Středočeském kraji) 

• vráceno zpět: 126 dotazníků (84 %) 

Mírně převažují odpovědi 

respondentů z obcí s více než 

2 MŠ (54 %). 

Nejméně odpovědí je z obcí 

do 1.000 obyvatel (13,5 %). 

Dotazník č. 2: PRO ŘEDITELKY, VEDOUCÍ UČITELKY MŠ 

• respondenti: ředitelky, vedoucí učitelky MŠ 

• způsob předání dotazníků: 10 kusů e-mailem, 57 kusů osobně 

• rozdáno celkem: 67 dotazníků (v 67 MŠ ve Středočeském kraji) 

• vráceno zpět: 35 dotazníků (52 %) 

Poměr odpovědí podle počtu 

MŠ ve městě, obci je 

vyrovnaný, 49,5 % z celkového 

počtu navrácených dotazníků je 

z měst a obcí, kde jsou více 

než 2 MŠ. Převažují odpovědi 

respondentů z měst a obcí 

nad 1.000 obyvatel (69,7 %). 

Z celkového počtu 

rozdaných dotazníků 

se vrátilo 100 % 

dotazníků předaných 

osobně a pouze 44 % 

dotazníků, které byly 

zaslány e-mailem. 

Návratnost dotazníku pro rodiče 

é 
84% 

Návratnost dotazníků pro ředitelky, vedoucí učitelky 

i o ne\ráceno 
• tfáceno 

Návratnost dotazníků pro ředitelky při dvou způsobech 
předání ředitelkám 

100% 100% 100% 
< 

I I 
osobně e-mailem 

a rozdáno 100% 100% 

• vráceno 100% 44% 
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5.6 VYHODNOCENÍ A POROVNÁNÍ DOTAZNÍKŮ, GRAFICKÝ 

ZÁZNAM ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ, DOPORUČENÍ 

PRO MANAGEMENT MŠ 

5.6.1 otázka č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

Znění, záměr a vyhodnocení 1. části otázky č.1: 

• Otázka pro MŠ: Seznamujete rodiče dětí se ŠVP Vaší MŠ? Cílem bylo zjistit, 

zda MŠ seznamuje rodiče se ŠVP. 

• Otázka pro rodiče: Máte možnost se ve Vaší MŠ seznámit se ŠVP Vaší MŠ? 

Cílem bylo zjistit, zda mají rodiče možnost se v MŠ seznámit se ŠVP. 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ 

- srovnání odpovědí na 1. část otázky č. 1 

100% 

50% 

0% 

• ano 

• ne 

Porovnání odpovědí: 

Téměř shoda - z výsledku je jasně patrné, že velká většina oslovených MŠ 

poskytuje rodičům informace ohledně ŠVP a rodiče vědí o své možnosti 

seznámení se školním vzdělávacím programem. Zda a do jaké míry tuto možnost 

využívají, je pouze na jejich vlastním zájmu. Z výzkumu je vidět, že si vedení škol 

uvědomuje význam tohoto zásadního dokumentu pro MŠ, zákonnou povinnost 

jeho prezentace a představení směrem k rodičovské veřejnosti. Management škol 

si je vědom toho, že jednou ze základních podmínek spoluúčasti a partnerské 

spolupráce MŠ s rodiči je právě zajištění vysoké informovanosti rodičů o ŠVP 

(znalost základních pravidel, podmínek, možností, průběhu vzdělávání v MŠ), 

čímž je jim následně umožněno respektování těchto pravidel. 

odpověď - MŠ odpověď - rodiče 

100% 97% 

0% 3% 
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Znění a vyhodnocení 2. části otázky č.1: 

• Otázka pro MŠ: Pokud ano, kterou z uvedených možností využíváte? 

Z výsledků dotazníků vyplynulo, 

že všechny MŠ, které se výzkumu 

účastnily, informují rodiče o svém 

ŠVP pomocí různých způsobů. 

Současná vedení MŠ jednoznačně 

nejvíce upřednostňují a využívají 

k informování o ŠVP dosavadní 

tradiční způsob - a to nástěnku 

v MŠ. Dalším poměrně hojně 

využívaným způsobem je informování prostřednictvím hromadných informačních 

schůzek v MŠ, které management MŠ upřednostňuje před poněkud osobnějšími 

schůzkami po jednotlivých třídách či schůzkami individuálními. Poměrně nově 

využívají MŠ k prezentaci svého vzdělávacího programu také webové stránky MŠ. 

Překvapivě často využívají MŠ k informování o ŠVP pouze odkazu na nástěnce, 

kterým informují, kde nebo spíše u koho je v MŠ ŠVP k dispozici. Zatím nejméně 

je v této oblasti využíváno časopisů či novin vydávaných MŠ i zřizovatelem. 

• Otázka pro rodiče: Které z uvedených způsobů považujete za efektivní 

pro svou dostatečnou informovanost? 

Při získávání informací o ŠVP MŠ 

oslovení rodiče nejvíce využívají 

hlavní nástěnku MŠ. Poměrně 

velký zájem mají o informace 

prostřednictvím webových stránek 

MŠ či jim stačí upozornění - odkaz 

na umístění ŠVP. Také všechny 

možnosti informačních schůzek 

v MŠ jsou rodiči hodnoceny 

poměrně vysokým skóre. Nejvíce vítají hromadnou schůzku celé mateřské školy, 

o něco méně přínosná se jim jeví schůzka po jednotlivých třídách. Schůzka 

individuální se při informování o ŠVP ukázala ze schůzek v MŠ z pohledu rodičů 

jako nejméně vhodná. Nejnižším procentem je hodnocena prezentace ŠVP 

prostřednictvím časopisu nebo novin vydávaných MŠ i zřizovatelem. 
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Š K O L N Í VZDĚLÁVACÍ P R O G R A M M Š 
• způsoby in formováni užívané mateřskými školami 

časopis vydávaný zřizovatelem 

časopis vydávaný MŠ 

webové stránky MŠ 

odkaz na umístění 

nástěnka 

• H B H B H 37% 

i 

časopis vydávaný zřizovatelem 

časopis vydávaný MŠ 

webové stránky MŠ 

odkaz na umístění 

nástěnka 

i 

časopis vydávaný zřizovatelem 

časopis vydávaný MŠ 

webové stránky MŠ 

odkaz na umístění 

nástěnka 

i 

časopis vydávaný zřizovatelem 

časopis vydávaný MŠ 

webové stránky MŠ 

odkaz na umístění 

nástěnka 
I I I | 

schůzka po třídách 

schůzka celá MŠ 

4y% 

70% 

schůzka po třídách 

schůzka celá MŠ 
I 

70% 

schůzka individuální /% 
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- způsoby in fo rmován í vyhovuj íc í rod i čům 

časopis vydávaný zřizovatelem 

časopis vydávaný MŠ 

webové stránky MŠ 

odkaz na umístěni 

nástěnka 

schůzka po třídách 

schůzka celá MŠ 

schůzka individuální 

• 44% 

151%' 
J f I 

; , ~ i 6 5 % 

• 64% 
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• 61% 

Z ] 63% 
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Porovnání preference způsobů podávání informací v oblasti informování o ŠVP: 

Z vyhodnocení dotazníků a porovnání výsledků obou skupin respondentů je 

patrné, že přestože se v procentuálním vyhodnocení obě skupiny rozcházejí, 

vedení MŠ i rodiče preferují ve způsobech informování ohledně ŠVP na straně 

jedné tradiční způsoby, a to prostřednictvím nástěnky, či informačních schůzek, 

na straně druhé je oběma stranami poměrně vysoko hodnocena možnost 

informování pomocí novější formy, a to webovými stránkami mateřských škol. 

Rozdílné hodnocení: 

Oslovení rodiče daleko více než 

vedení MŠ v této oblasti preferují 

informační schůzky, a to jak 

po třídách, tak individuální. Výrazně 

rozdílné hodnocení je u varianty 

poskytování informací v časopise 

vydávaném školou a možnosti 

informování v podobě odkazu 

na umístění ŠVP 

Zajímavé zjištění: 

Mnoho preferenčních hlasů získal 

způsob informování o ŠVP pomocí 

odkazu na umístění tohoto dokumentu. Informace tímto způsobem rodiče 

upřednostňují v daleko větší míře nežli vedení MŠ. Lze si to vysvětlit takto: 

1. Rodiče si sami chtějí rozhodnout, se kterými informacemi se chtějí 

seznámit, které jsou pro ně momentálně důležité. 

2. Rodiče nechtějí být obtěžováni informacemi, a proto jim stačí odkaz. 

Doporučení pro vedení MŠ: 

• nepodceňovat informování prostřednictvím webových stránek MŠ, tento nástroj 

více využívat, dále rozvíjet a zdokonalovat 

• zvážit možnost konání informačních schůzek v MŠ při komornějším setkání 

• posílit možnost individuálních schůzek rodičů s vedením MŠ, nabídnout 

rodičům využití konzultačních hodin učitelek 

• promyslet a zvážit finanční náklady, technické vybavení, personální a časové 

možnosti, schopnosti a dovednosti jednotlivých pracovníků MŠ ohledně 

vydávání časopisu (novin) pro rodiče v MŠ, který by mimo jiné rodiče také 

seznamoval s jednotlivými částmi ŠVP 
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S K O L N I VZDĚLÁVACÍ P R O G R A M MŠ 
- porovnáni způsobů informování 

(praxe MŠ x způsoby vyhovující rodičům) 

časopis vydávaný zřizovatelem 

časopis vydávaný MŠ 

webové stránky MŠ 

odkaz na umístění 

nástěnka 

schůzka po třídách 

schůzka celá MŠ 

schůzka individuální 



5.6.2 otázka č. 2 ROZVOJ DÍTĚTE 

Znění, záměr a vyhodnocení 1. části otázky č.2: 

• Otázka pro MŠ: Informujete rodiče o prospívání dítěte, o jeho 

individuálních pokrocích v rozvoji i učení? Cílem bylo zjistit, zda MŠ 

informuje rodiče o prospívání dítěte apod. 

• Otázka pro rodiče: Využíváte svého práva na informace od pedagogů 

0 prospívání Vašeho dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji 

1 učení? Cílem bylo zjistit, zda rodiče v MŠ využívají svého zákonného práva 

na informace o dítěti. 

ROZVOJ DÍTĚTE 

srovnání odpovědí na 1. část otázky č. 2 

odpověď - MŠ odpověď - rodiče 

100% 91% 

0% 9% 

Porovnání odpovědí: 

Z výsledku je patrný mírný rozpor mezi vzájemnými odpověďmi skupin 

respondentů. Všechny oslovené MŠ tvrdí, že rodičům informace týkající se rozvoje 

dítěte poskytují, avšak 9 % rodičů to takto jednoznačně nevnímá. 

Doporučení pro vedení MŠ: 

Zamyslet se nad touto skutečností a s vědomím respektování práva rodičů 

na informace o dítěti pří vzdělávání v MŠ poskytnou rodičům prostřednictvím 

několika možných způsobů (informace na nástěnce, v časopisu MŠ, letáčku, 

na informační schůzce, webu MŠ apod.) jasný přehled možností získávání 

informací o dítěti v mateřské škole (co, kdy, kde, jak, u koho). 
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Znění a vyhodnocení 2. části otázky č.2: 

• Otázka pro MŠ: Pokud ano, kterou z uvedených možností používáte? 

ROZVOJ D ÍTĚTE 
-způsoby informování využívané mateřskými školami 

Výsledky dotazníků ukázaly, že všechny oslovené MŠ informují rodiče 

o vývoji dítěte kombinací několika způsobů. Jednoznačně nejvíce upřednostňují 

a využívají k informování o dítěti chvíle při každodenním předávání si dětí. 

Rodičům poskytují možnost sledovat pokroky dítěte také prostřednictvím tvorby 

dětí, kdy jsou tyto dětské práce využívány k výzdobě různých prostor MŠ. 

Poměrně méně se v MŠ pro informování rodičů v této oblasti využívají individuální 

schůzky s rodiči a jen velmi zřídka je rodičům poskytnuta písemná informace. 

• Otázka pro rodiče: Které z uvedených způsobů považujete za efektivní 

pro svou dostatečnou informovanost? 

ROZVOJ D ÍTĚTE 
- způsoby informování vyhovující rodičům 

jiné 

výstavba, prezentace dětských výtvorů vMŠ 

písemná informace rodičům 

schůzka, konzultace s rodiči 

běžná denní komunikace 

] 2% 

>7% 

100% 

>7% 

100% 

124% 

60% 

>7% 

100% 

60% 

>7% 

100% 

60% 

>7% 

100% 

>7% 

100% 
" T " 

>7% 

100% 

Při získávání informací o dítěti rodiče nejvíce upřednostňují možnost běžné 

každodenní komunikace s učitelkami a vítají prezentace dětských výtvorů. Zájem 

je o individuální schůzky s třídními učitelkami dítěte. Nejmenší zájem, ale přesto 

nezanedbatelný, je o písemnou informaci o dítěti. 
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Porovnání preference způsobů podávání informací v oblastí informování 

o rozvoji dítěte: 

Po vzájemném porovnání výsledků dotazníků obou oslovených skupin 

respondentů je patrné, že téměř shoda panuje v názoru na využívání každodenní 

běžné komunikace učitelek a rodičů při předávání si dětí a v možnosti využívání 

individuálních schůzek rodičů s učitelkami. Vysokým skóre je oběma oslovenými 

skupinami hodnocena prezentace dětských výtvorů, přičemž vedení mateřských 

škol tento způsob informování oproti názorům rodičů mírně přeceňuje. 

Z vyhodnocených dotazníků je naopak zřejmé managementem škol 

podceněné písemné informování rodičů. 

ROZVOJ DÍTĚTE 
- porovnání způsobů informováni 

(praxe MŠ x způsoby vyhovující rodičům) 

jiné 

výstavka, prezentace dětských výtvorů v MŠ 

písemná informace rodičům 

schůzka, konzultace s rodiči 

běžná denní komunikace 

Doporučení pro vedení MŠ: 

• nadále využívat klasické způsoby informování - denní komunikace, výstavka 

výtvorů dětí 

• umožnit rodičům individuální konzultace s učitelkami i ředitelkou dle zájmu 

jednotlivých rodičů v MŠ - informovat je o této možnosti 

• nezavrhovat možnost informování rodičů v oblasti rozvoje dítěte krátkou 

písemnou zprávou - promyslet jednoduchou, srozumitelnou verzi (připravené 

tiskopisy apod.), využít zkušeností učitelek z hodnocení vzdělávání dětí 

na třídě. 

196% 
J100% 
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5.6.3 otázka č. 3 PORADENSKÝ SERVIS 

Znění, záměr a vyhodnocení 1. části otázky č.3: 

• Otázka pro MŠ: Poskytujete rodičům ve Vaší MŠ poradenský servis? 

Cílem bylo zjistit, zda MŠ rodičům poradenský servis poskytují. 

• Otázka pro rodiče: Jste informováni o tom, jakými formami je Vám MŠ 

schopna poskytnout poradenský servis v otázkách péče o zdraví, 

vzdělávání dětí apod.? Cílem bylo zjistit, zda mají rodiče informace 

o poradenství poskytovaném mateřskou školou. 

PORADENSKÝ SERVIS 

- srovnání odpovědi na 1. část otázky č. 3 

100% 
80% 
60% 
40% 
20% 

0% 

100% 
80% 
60% 
40% 
20% 

0% 

100% 
80% 
60% 
40% 
20% 

0% 

100% 
80% 
60% 
40% 
20% 

0% 

100% 
80% 
60% 
40% 
20% 

0% 

100% 
80% 
60% 
40% 
20% 

0% 
odpověď - MŠ odpověď - rodiče 

• ano 88% 80% 

a ne 12% 20% 

Porovnání odpovědí: 

Z výsledku je patrný rozpor mezi vzájemnými odpověďmi oslovených skupin 

respondentů. 88 % MŠ tvrdí, že rodičům poradenský servis v MŠ poskytuje, 

výsledek u skupiny rodičů je mírně nižší. Na základě rozhovorů s rodiči 

i ředitelkami si dovolím tvrdit, že tento rozpor je daný často právě nedostatečnou 

informovaností rodičů o službách, které konkrétní MŠ poskytuje nebo je 

schopna rodičům zajistit. Přestože je třeba MŠ ve skutečnosti schopna 

a ochotna poradenský servis při vzdělávání dětí rodičům poskytovat, rodiče velmi 

často o této možnosti netuší (výpůjčka publikací, knih a časopisů týkajících se 

vývoje a vzdělávání dětí, možnost sjednání schůzky s odborníky apod.). Škola 

v této oblasti často reaguje teprve na základě projevení vlastního zájmu a iniciativy 

rodičů - škola často není v tomto ohledu sama aktivní. 

Doporučení pro vedení MŠ: 

• vlastní aktivita ze strany školy směrem k rodičům - zefektivnit informovanost 

rodičů o poskytovaném poradenském servisu MŠ (jejích možnostech, nabídce) 
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Znění a vyhodnocení 2. části otázky č.3: 

• Otázka pro MŠ: Pokud ano, jakým způsobem? 

PORADENSKÝ SERVIS 
-způsoby informování využívané mateřskými školami 

jiné 

informace zasílané e-mailem 

informace na webu MŠ 

letáček s informacemi pro každého rodiče 

informace na nástěnce v MŠ 

knihovna pro rodiče v MŠ 

besedy s odborníky 

individuální schůzka 

Výsledky dotazníků ukázaly, že v rámci poradenského servisu preferují 

oslovené MŠ nejvíce individuální schůzky s rodiči. Méně seznamují rodiče 

s informacemi z oblasti vzdělávání, péče o zdraví apod. pomocí nástěnek, 

knihoven pro rodiče a pořádáním přednášek či besed s odborníky. Jednoznačně 

nejméně využívá vedení MŠ v oblasti poradenského servisu e-mailu, letáčků 

s informacemi a webové stránky MŠ. 

• Otázka pro rodiče: Jaké způsoby poskytování informací týkajících se 

výchovy a vzdělávání dětí by Vám vyhovovaly? 

P O R A D E N S K Ý S E R V I S 
- způsoby informování vyhovující rodičům 

jiné 

informace zasílané e-mailem 

informace na webu MŠ 

letáček s informacemi pro každého rodiče 

informace na nástěnce v MŠ 

knihovna pro rodiče vMŠ 

besedy s odborníky 

individuální schůzka 

0% 

• 53% 

I 50% 

I 55% 

I 64% 

175' 

I 67% 

|74°/> 

V této oblasti nejsou dle odpovědí oslovených rodičů výrazné výkyvy ani 

jedním směrem, všechny nabídky získaly od rodičů poměrně vysoké skóre. Toto 

svědčí o zájmu rodičů o rady, doporučení, novinky a další informace z oblasti 

vzdělávání dětí a jejich vývoje všemi nabízenými způsoby. 
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Porovnání preference způsobů podávání informací v oblasti poradenství v MŠ: 

Shoda pohledu MŠ a požadavků rodičů: 

Z grafu je zřejmé, že v oblasti poskytování poradenského servisu rodičům 

panuje mezi skutečně poskytovanými službami oslovených MŠ a představami 

rodičů procentuální shoda ve využívání individuálních schůzek rodičů s učitelkami 

či odborníky a možnostmi výpůjčky knih, časopisů a dalšího vzdělávacího 

materiálu určeného rodičům v MŠ. 

Podcenění některých způsobů informování ze strany MŠ: 

U všech dalších nabídnutých způsobů informování rodičů v této oblasti je 

zřejmé ze strany managementu MŠ podcenění významu jednotlivých způsobů 

informování rodičů. Nejvýraznější rozpor se vyskytl ve využívání webových 

stránek MŠ, elektronické pošty a distribuce letáčků s informacemi mezi rodiče. 

P O R A D E N S K Ý SERVIS 
- porovnáni způsobů informováni 

(praxe MŠ x způsoby vyhovujíc! rodičům) 

informace zasí lané e-
mai lem 

informace na webu 
M Š 

letáček s informacemi 
pro každého rodiče 

informace na 
nástěnce v MŠ 

knihovna pro rodiče v 
M Š 

besedy s odborníky 

individuální schůzka 

1,8% 

26% 

2 3 % 

3 5 3 % 

5 0 % 

I 5 2 % 

I 6 4 % 

I 75°, 

I 5 5 % 
5 5 % 

I 6 7 % 

• 7 4 % 
• 7 4 % 

o rodiče 
• M Š 

Doporučení pro vedení MŠ: 

• V rámci vytvoření partnerských vztahů a zajištění efektivní spolupráce MŠ 

s rodiči se musí management MŠ na celou oblast poradenského servisu 

v MŠ více zaměřit. 

• Vypracovat plán zkvalitnění, zefektivnění a aktivního poskytování 

poradenského servisu pro rodiče v MŠ, informovat rodiče o možnostech 

pomoci MŠ v této oblasti. Využívat nejen tradičních způsobů (nástěnky, 

besedy, knihovny), ale i jejich kombinaci s dosud málo využívanými formami 

(webové stránky, e-mail, letáčky). Aktivně, ale přitom nenásilně předávat 

rodičům aktuální informace z časopisů i odborné literatury, reagovat na potřeby 

rodičů ohledně poradenství v MŠ (využívat ankety pro zjištění zájmu a potřeb 

rodičů). 
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5.6.4 otázka č. 4 TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA 

Záměr, znění a vyhodnocení 1. části otázky č.4: 

• Otázka pro MŠ: Informujete rodiče o aktuální (týdenní, měsíční ...) 

vzdělávací nabídce ve třídě dítěte? Cílem bylo zjistit, zda MŠ podává 

rodičům informace o vzdělávací nabídce ve třídě dítěte. 

• Otázka pro rodiče: Máte možnost získat v MŠ informace o aktuální 

(týdenní, měsíční...) vzdělávací nabídce ve třídě dítěte? Cílem bylo zjistit, 

zda mají také rodiče možnost získat informace o konkrétní vzdělávací nabídce 

třídy. 

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA 

- srovnání odpovědí na 1. část otázky č. 4 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
odpověď - MŠ odpověď - rodiče 

• ano 100% 92% 

• ne 0% 8% 

Porovnání odpovědí: 

Opět je patrný mírný procentuální rozpor (8 %) mezi vzájemnými 

odpověďmi oslovených skupin respondentů. 

Doporučení pro vedení škol: 

• Co nejefektivnějším způsobem (z pohledu rodičů) zajistit jejich pravidelné, 

přehledné, jasné a hlavně včasné informování o pedagogickém záměru, 

tématu, obsahové náplni, nabídce činností, možnosti spolupráce a spoluúčasti 

rodičů ve třídě dítěte. 

• Zvolené způsoby informování neměnit příliš často tak, aby rodiče přesně 

věděli, kde mohou které informace (pokud mají zájem) získat. Důležité je zvolit 

správné množství informací (přiměřené), nezahltit je přílišnými detaily 

a odborným pedagogickým názvoslovím. 

29 



Znění a vyhodnocení 2. části otázky č.4: 

• Otázka pro MŠ: Pokud ano, které z uvedených způsobů využíváte? 

Oslovené mateřské školy 

považují za nejefektivnější 

prezentací své práce 

s dětmi a ideální způsob 

informování jejich rodičů 

v této oblasti využití 

výstavky dětských prací 

a výtvorů. V mnohých MŠ 

je dnes běžné poskytování 

informací pomocí vizuální informace před třídou. Méně využívané pro informování 

o konkrétní vzdělávací nabídce třídy jsou letáčky a webové stránky mateřské 

školy. Nejméně MŠ z nabídnutých možností preferují elektronickou poštu. 

• Otázka pro rodiče: Které z uvedených možností informování ohledně 

nabídky ve třídě Vašeho dítěte Vás oslovují? 

T Ř Í D N Í VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA 
-způsoby informování vyhovující rodičům 

informace n a w e b u M Š 

texty ř íkadel a písní pro k a ž d é h o rodiče (e-
m a i l e m ) 

texty ř íkadel a písní pro k a ž d é h o rodiče ( le táček) 

výstavba - p r e z e n t a c e práce dětí v prostorách MŠ 

vizuální in formace před třídou (myš lenková m a p a 
apod. ) 

Rodiče, kteří byli během výzkumu osloveni, považují za pro ně efektivní 

způsob informování o konkrétní třídní vzdělávací nabídce prezentaci dětských 

prací a výtvorů v prostorách MŠ. Poměrně výrazně je oslovují také vizuální 

informace před třídou. Jen o málo menší zájem mají o letáčky s říkadly a písněmi, 

které se děti ve školce učí a o informace na webových stránkách MŠ. Nejméně, 

ale přesto poměrně dost výrazně je v oblasti tohoto druhu informací oslovují 

informace zasílané e-mailem. 
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TŘÍDNÍ VZDELAVACI NABÍDKA 
- způsoby informování využívané mateřskými školami 

informace na webu MŠ 

texty říkadel a pisni pro každého rodiče (e-
mailem) 

texty řikadel a písní pro každého rodiče (letáček) 

výstava - prezentace práce dětí v prostorách MŠ 

uzuální informace před třídou (myšlenková mapa 
apod.) 

I J _ 
5 9 % 

6 % 

1 5 9 % 

6 % 

5 9 % 

6 % 

| 4 7 % 

5 9 % 

6 % 

5 9 % 

6 % 

I 6 3 % 

6 % 6 % 6 % 

% 

6 % 

_ | 7 2 % 

6 % 

I ' T 1 
% 

6 % 



Porovnání preference způsobů podávání informací v oblasti obsahu třídní 

vzdělávací nabídky: 

Shoda pohledu MŠ a požadavků rodičů: 

V oblasti poskytování informací o třídní vzdělávací nabídce je z grafu zřetelný 

pouze nepatrný procentuální rozdíl v hodnocení nejpreferovanějšího způsobu 

obou skupin respondentů, kterým byla jednoznačně označena prezentace práce 

dětí i učitelek formou výstavek v prostorách MŠ. 

Podcenění některých způsobů informování ze strany MŠ: 

U všech dalších nabídnutých způsobů informování rodičů ve výše zmíněné 

oblasti je ze strany MŠ zřejmé podcenění významu všech těchto způsobů. 

Nejvýraznější rozpor se, stejně jako v jiných oblastech, vyskytl ve využívání 

webových stránek MŠ a e-mailu. Překvapivě nedoceněna MŠ i rodiči zůstává 

možnost využívání letáčků s informacemi pro každého rodiče. 

T R I D N I V Z D E L A V A C I N A B Í D K A 
- porovnání způsobů informování 

(praxe MŠ x způsoby vyhovující rodičům) 

informace na webu MŠ 

texty říkadel a písni pro každého rodiče (e-
mailem) 

texty říkadel a písní pro každého rodiče 
(letáček) 

výstavka - prezentace práce dětí v prostorách 
MŠ 

vizuální informace před třídou (myšlenková 
mapa apod.) 

59% 
31% 

47% 
19% 

63% 
49% 

[96% 
1100% 

86% 

• rodiče 
• MŠ 

Doporučení pro vedení MŠ: 

• Ani při poskytování tohoto druhu informací nesmí management škol 

podceňovat nové komunikační technologie - webové stránky, e-mailovou 

poštu či informování pomocí letáčků pro každého rodiče. 
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5.6.5 otázka č. 5 DOPOLEDNÍ I ODPOLEDNÍ AKTIVITY V MŠ 

Znění, záměr a vyhodnocení 1. části otázky č.5: 

• Otázka pro MŠ: Poskytujete rodičům pravidelně (týdně, měsíčně) 

informace o aktuálních aktivitách v MŠ? (divadla, kina, výlety - v průběhu 

běžné provozní doby) 

• Otázka pro rodiče: Poskytuje Vám MŠ pravidelně (týdně, měsíčně) 

informace o aktuálních dopoledních i odpoledních aktivitách v MŠ? 

(divadla, kina, výlety - v průběhu běžné provozní doby) 

• Cílem u obou skupin respondentů bylo zjistit, zda MŠ pravidelně informují 

rodiče o dopoledních i odpoledních akcích konaných v průběhu běžné provozní 

doby MŠ. 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

• ano 

• ne 

AKTUALNI DOPOLEDNI I ODPOLEDNÍ AKTIVITY V MŠ 

- srovnání odpovědí na 1. část otázky č. 5 

Porovnání odpovědí: 

V oblasti poskytování výše zmíněného druhu informací je z grafického 

záznamu výsledků a jejich porovnání vidět pouze mírný procentuální rozdíl 

v hodnocení oslovených ředitelek, vedoucích učitelek a rodičů dětí. 

Tento druh informací mateřské školy rodičům v převážné většině poskytují, 

rodiče mají možnost informace získat, ale musí také projevit vlastní zájem 

a informace aktivně přijmout. 
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Znění a vyhodnocení 2. části otázky č.4: 

• Otázka pro MŠ: Pokud ano, které z uvedených forem informování rodičů 

využíváte? 

Výsledky dotazníků ukázaly, 

že všechny oslovené MŠ 

v této oblasti informují. 

Jednoznačně nejužívanějšími 

způsoby jsou informace 

na nástěnce před třídou, 

denní komunikace uč. s rodiči 

a informace na hl. nástěnce. 

Průměrně využívanou formou 

jsou informace na webových 

stránkách MŠ, méně je využíváno školních novin a časopisů. Letáček 

s informacemi pro každého rodiče společně s informací zasílanou e-mailem 

zůstávají zatím nejméně využívanými způsoby ze strany MŠ. 

AKTUÁLNÍ DOPOLEDNÍ I ODPOLEDNÍ AKTIVITY V MŠ 
• způsoby informováni využivané mateřskými školami 

jiné 

e-mailové informace 

informace veškolním časopise, novinách 

informace na webu MŠ 

písemná Informace pro každého rodiče (letáček) 

běžná denní komunikace (uč. x rodič) 

informace před třídou 

Informace na hlavni nástěnce 

• Otázka pro rodiče: Které z uvedených možností informování by Vám 

vyhovovaly? 

Pro efektivní získávání 

informací v této oblasti nejsou 

dle odpovědí oslovených 

rodičů výrazné výkyvy. 

Rodiče označují pro ně 

nejpřijatelnější a jim nejvíce 

vyhovující opět tradiční formy 

(hlavní nástěnka, běžná 

denní komunikace s učitelkou 

a písemná informace 

před třídou dítěte. Výrazné preference získalo informování na webu a pomocí 

letáčku pro každého rodiče. Relativně nejméně, přesto s vysokým procentuálním 

ohodnocením na rodiče působí informace e-mailem a informace ve školních 

novinách. 

AKTUÁLNÍ DOPOLEDNÍ I ODPOLEDNÍ AKTIVITY V MŠ 
•způsoby informováni vyhovující rodičům 

jíne 

e-maílovó informace 

informace ve školním časopise, novinách 

infomiace na webu MŠ 

písemná informace pro každého rodiče (letáček) 

běžná denní komunikace (uč. x rodič) 

Informace před třídou 

informace na hlauií nástěnce 

]51% 
• 50% 

• 61°/. 
359% 

J834/o 
172% 

386% 
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Porovnání preference způsobů poskytování informací v oblastí aktuální 

nabídky dopoledních i dopoledních aktivit v MŠ: 

Shoda pohledu MŠ a požadavků rodičů: 

V oblasti poskytování informací o aktuální nabídce běžných aktivit v MŠ je 

z grafu zřetelný pouze nepatrný rozdíl (1 %) v hodnocení informování 

prostřednictvím denní komunikace učitelek s rodiči. 

Přecenění některých způsobů informování ze strany MŠ: 

Výrazně rozdílné hodnocení (90 % - MŠ oproti 72 % - rodiče) se objevilo 

u varianty písemné informace před třídou. 

Podcenění některých způsobů informování ze strany MŠ: 

U všech dalších nabídnutých způsobů informování rodičů ve výše zmíněné 

oblasti je ze strany MŠ zřejmé podcenění významu všech těchto způsobů. 

Nejvýraznější rozpor preferencí se vyskytl ve využívání e-mailu (MŠ 18% x rodiče 

51%), letáčků (MŠ 59% x rodiče 29%) a časopisu MŠ (MŠ 38% x rodiče 50%). 

Nedoceněny ze strany MŠ jsou opět webové stránky MŠ. 

Doporučení pro vedení MŠ: 

• Informovat rodiče tradičními způsoby (nástěnky, denní komunikace uč. x rodič) 

v kombinaci se způsoby poměrně novějšími (e-mail, webové stránky). 

• Pokud to umožňuje technické i materiální vybavení spolu s finančnímí 

možnostmi MŠ, je účinné se v této oblasti zamyslet nad informováním 

rodičů pomocí letáčku pro každého rodiče. Z výsledků je vidět, že platí „co 

je psáno, to je dáno". 
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5.6.6 otázka č. 6 NÁROČNĚJŠÍ PLÁNOVANÉ AKTIVITY 

Znění, záměr a vyhodnocení 1. části otázky č.6: 

• Otázka pro MŠ: Poskytujete rodičům aktuální informace o dalších, 

náročnějších plánovaných aktivitách pro děti? (kroužky, plavání, bruslení, 

škola v přírodě apod.) 

• Otázka pro rodiče: Poskytuje Vám MŠ dostatečné informace o dalších, 

náročnějších plánovaných aktivitách pro děti? (kroužky, plavání, bruslení, 

škola v přírodě apod.) 

• Cílem u obou skupin respondentů bylo zjistit, zda MŠ pravidelně informují 

rodiče o dalších výše zmíněných plánovaných aktivitách v MŠ. 

NÁROČNĚJŠÍ PLÁNOVANÉ AKTIVITY V MŠ 

- srovnáni odpovědí na 1. část otázky č. 6 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

• ano 

• ne 

Porovnání odpovědí: 

Z výsledku zaznamenaného pomocí grafu je patrný procentuální rozdíl mezi 

vzájemnými odpověďmi oslovených skupin respondentů. Všechny MŠ tvrdí, 

že rodičům informace o náročnějších akcích poskytují, oproti tomu 6 % oslovených 

rodičů uvádí, že dostatečné informace v této oblasti z MŠ nedostává. 

Doporučení pro vedení MŠ: 

• Promyslet plán co nejefektivnějšího způsobu informování o plánovaných 

akcích (pravidelnost, přehlednost, srozumitelnost, aktuálnost, včasnost). 
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Znění a vyhodnocení 2. části otázky č.4: 

• Otázka pro MŠ: Pokud ano, které z uvedených způsobů informování 

používáte? 

Oslovené MŠ považují jako 

jednoznačně nejefektivnější 

způsob informování rodičů 

ve výše uvedené oblasti 

běžnou denní komunikaci uč. 

s rodiči. Výrazné preference 

získalo informování pomocí 

hlavní nástěnky i nástěnky 

před třídou, o něco méně 

využívanou uvádějí MŠ formu 

hromadné schůzky s rodiči. 

Za méně důležité označují ředitelky informování prostřednictvím webových 

stránek, individuální schůzku s rodiči i využití letáčků. Málo preferenčních bodů 

získalo zasílání informací e-mailem. 

informování by pro Vás byly 

Rodiče, kteří byli během 

výzkumu osloveni, považují 

pro sebe za nejefektivnější 

způsob informování v této 

oblasti běžnou každodenní 

komunikaci učitelky s rodiči 

a informaci na hl. nástěnce 

Menší mírou efektivity označili 

informaci před třídou dítěte, 

schůzky v MŠ (společnou 

i individuální), letáček. 

Méně, ale přesto poměrně výrazně oslovují rodiče také informace na webu 

a zasílané elektronickou poštou. 

NÁROČNĚJŠÍ PLÁNOVANÉ AKTIVITY 
způsoby informováni využívané mateřskými školami 

informace zaslaná e-mailem 

informace na webu MŠ 

běžná denní komunikace 

letáček pro každého rodiče 

informace před třídou 

informace na hlavní nástěnce 

schůzka celé MŠ 

schůzka individuální 

• Otázka pro rodiče: Které uvedené způsoby 

účinné? 

NÁROČNĚJŠÍ PLÁNOVANÉ AKTIVITY 
- způsoby informování vyhovující rodičům 

informace zaslaná e-mailem 

informace na webu MŠ 

béžná denní komunikace 

letáček pro každého rodiče 

informace před třídou 

informace na hlavní násténce 

schůzka celé MŠ 

schůzka individuální 

] 53% 

163% 

]69% 

D m 

1 6 6 % 
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Porovnání preference způsobů poskytování informací v oblastí informování 

o náročnějších aktivitách v MŠ: 

Shoda pohledu MŠ a požadavků rodičů: 

Z porovnání odpovědí cílových skupin respondentů je patrné, že obě skupiny 

upřednostňují při informování v této oblasti běžnou denní komunikaci, informace 

prostřednictvím nástěnek (hlavní i před třídou) a hromadnou schůzku s rodiči. 

Všechny tyto způsoby se však liší procentuálně - management MŠ tyto způsoby 

mírně přeceňuje. 

Nesoulad skutečnosti s požadavky rodičů: 

Z vyhodnocení vyplývá, že ostatní způsoby (letáček, individuální schůzka 

s rodiči, informace na webu či zasílané e-mailem) jsou managementem škol 

poměrně výrazně podceňovány. K největším procentuálním rozdílům 

ve vyhodnocování ze strany vedení škol a rodičů došlo u informování 

prostřednictvím e-mailu (MŠ 18% x rodiče 53%) a letáčku (MŠ 35% x rodiče 63%). 

N Á R O Č N Ě J Š Í PLÁNOVANÉ AKTIV ITY 
- porovnání způsobů informováni 

(praxe MŠ x způsoby vyhovující rodičům) 

informace zas laná e-
mai lem 

informace na webu 
M Š 

běžná denní 
komunikace 

letáček pro každého 
rodiče 

informace před třídou 

informace na hlavní 
nástěnce 

schůzka celé M Š 

schůzka individuální 

18% 
I 5 3 % 

| 5 8 % 
[ 4 6 % 

3 5 % 
6 3 % 

| 80% 

I 6 9 % 
| 7 5 % 

7 8 % 
8 2 % 

1 6 6 % 
~ • 7 0 % 

I 60% 
1 4 4 % 

9 4 % 

D rodiče 
• M Š 

Doporučení pro vedení MŠ: 

• V rámci zajištění efektivní spolupráce MŠ s rodiči se musí management škol 

v této oblasti více zaměřit na ze své strany nedoceněné způsoby 

informování (e-mail, letáček, web MŠ). 

• V této oblasti je preferenční požadavek rodičů na informování prostřednictvím 

individuálních schůzek z časových i organizačních důvodů naprosto nereálný. 

Důvody je nutné rodičům vysvětlit na úvodní ínformační schůzce v MŠ. 
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5.6.7 otázka č. 7 MIMOŘÁDNÁ SITUACE V MŠ 

Znění, záměr a vyhodnocení 1. části otázky č.7: 

• Otázka pro MŠ: Poskytujete rodičům aktuální informace o mimořádné 

situaci v MŠ? (výskyt infekčního onemocnění v MŠ - průjmová onemocnění, 

neštovice, výskyt vší apod.) 

• Otázka pro rodiče: Poskytuje Vám MŠ aktuální informace o mimořádné 

situaci v MŠ? (výskyt infekčního onemocnění v MŠ - průjmová onemocnění, 

neštovice, výskyt vší apod.) 

• Cílem u obou skupin respondentů bylo zjistit, zda MŠ poskytují rodičům 

aktuální informace o mimořádných, nepředvídatelných situacích v MŠ. 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

• ano 

• ne 

MIMOŘÁDNÁ SITUACE V MŠ 

- srovnání odpovědí na 1. část otázky č. 7 

odpověď - MŠ odpověď - rodiče 

91% 78% 

9% 22% 

Porovnání odpovědí: 

Z výsledků grafu je patrný poměrně velký rozpor v náhledu na situaci. 91 % 

oslovených MŠ uvádí, že jejich MŠ rodiče o mimořádných situacích aktuálně 

informuje. 22 % oslovených rodičů uvádí, že aktuální informace jim MŠ 

neposkytuje. 

Doporučení pro vedení škol: 

• Co nejefektivnějšími způsoby z pohledu rodičů zajistit přehledné, 

srozumitelné a hlavně aktuální informování rodičů v této oblasti - stanovit 

jasnou zodpovědnost za aktuálnost poskytovaných informací. 
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Znění a vyhodnocení 2. části otázky č.4: 

• Otázka pro MŠ: Pokud ano, které z uvedených způsobů informování 

používáte? 

MIMOŘÁDNÁ SITUACE V M S 
způsoby informování využívané mateřskými školami 

e-mailovó informace 

informace pomocí S M S 

informace na webu MŠ 

písemná informace pro každého rodiče ( letáček) 

běžná denní komunikace (uč. x rodič) 

informace před třídou 

informace na hlavni nástěnce 
J L 

71% 

68% 

77% 

Výsledky dotazníků 

ukázaly, že ne všechny 

oslovené MŠ aktuálně 

informují své rodiče 

o mimořádné situaci 

v MŠ, která by mohla 

ovlivnit zdraví jejich 

dítěte, ohrozit průběh 

či kvalitu vzdělávání. 

MŠ, které rodiče v této 

oblasti informují, 

preferují každodenní komunikaci s rodiči a informace na nástěnkách. V mnohem 

menší míře využívají k informování rodičů webové stránky, letáčky, informace 

pomocí SMS a informování prostřednictvím e-mailu. 

Otázka pro rodiče: Které z uvedených způsobů informování 

o mimořádných situacích upřednostňujete tak, aby pro Vás byla 

informace opravdu aktuální? 

Při získávání informací 

o mimořádné situaci 

v MŠ oslovení rodiče 

nejvíce upřednostňují 

opět tradiční způsoby 

poskytovaní informací, 

kterými jsou denní 

rozhovory s učitelkou 

a oba typy informování 

nástěnkami. Poměrně 

vysoké a vyrovnané 

MIMOŘÁDNÁSITUACEVMŠ 
• způsoby informování vyhovující rodičům 

i i i i i i 
e-mailová informace • 54% 

informace pomocí SMS • 56% informace pomocí SMS 

informace na webu MŠ • 54% 

písemná informace pro každého rodiče (letáček) • ¡ 5 5 % písemná informace pro každého rodiče (letáček) 

1 1 1 1 1 I 
běžná denní komunikace (uč. x rodič) I 09% 

informace před třídou 69% informace před třídou 

79% informace na hlawí nástěnce 1 79% 79% 

jsou preference ostatních způsobů (SMS, letáček, e-mail, web). 
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Porovnání preference způsobů informování v oblasti aktuálních informací 

o mimořádných situacích v MŠ: 

Výrazné podcenění ze strany managementu MŠ: Z grafu je patrné, že 

s výjimkou informování prostřednictvím nástěnky před třídou dochází u všech 

ostatních způsobů ze strany managementu MŠ k podcenění významnosti 

jednotlivých informačních forem směrem k rodičům. 

Preferenční shoda: Přestože se liší procentuální hodnocení informování rodičů 

v této oblasti prostřednictvím každodenní komunikace uč. s rodiči, obě oslovené 

cílové skupiny uvádějí tuto variantu shodně jako nejpreferovanější. 

Výrazný nesoulad: Nejvýraznější rozpory se vyskytly ve využívání e-mailu (rozdíl 

33 %), letáčků a SMS (rozdíl 31 %) a informace na webu (rozdíl 28 %). 

M I M O Ř Á D N Á S ITUACE V MŠ 

- porovnáni způsobů informováni 
(praxe MŠ x způsoby vyhovující rodičům) 

e-mai lo \^ informace 

informace pomocí S M S 

informace na webu MŠ 

písemná informace pro každého rodiče 
( letáček) 

běžná denní komunikace (uč. x rodič) 

informace před třídou 

informace na hlavní nástěnce 

I 5 4 % 
21% 

5 6 % 
2 5 % 

2 6 % 
1 5 4 % 

I 2 4 % 
I 5 5 % 

[ 6 9 % 
I 71% 

8 9 % 

I 7 9 % 
6 8 % 

• rodiče 
• M Š 

Doporučení vedení MŠ: 

• V rámci zajištění efektivity poskytovaných informací se musí management škol 

na poskytování aktuálních informací a způsoby informování v této oblasti 

daleko více zaměřit (dosud velké nedocenění e-mailu, letáčku, webu). 

• Management škol musí zvážit finanční nákladnost a efektivitu 

při případném informování pomocí SMS. 

• Management MŠ musí opět i v této velmi důležité oblastí zvolit kombinaci 

několika možných způsobů informování a novější komunikační technologie 

využívat ve spojení s technikami tradičními, včetně dosavadního osobního 

přístupu učitelek při každodenní komunikaci s rodiči. 
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5.6.8 otázka č. 8 STRAVOVÁNÍ V MŠ 

Znění a vyhodnocení 1. části otázky č.8: 

• Otázka pro MŠ: Které informace týkající se stravování poskytujete 

rodičům? 

• Otázka pro rodiče: O které informace týkající se stravování Vašeho dítěte 

v MŠ máte zájem? 

Porovnání odpovědí: 

U obou cílových skupin 

je zřetelná shoda 

v hodnocení preference 

poskytování jednotlivých 

informací o stravování 

v MŠ. Všechny 

informace se však 

liší v procentuálním 

vyhodnocení. Rodiče 

i MŠ pouze s malým 

procentuálním rozdílem (4 %) nejvíce upřednostňují informace o jídelníčku v MŠ. 

Další informace, o které mají zájem, jsou novinky z oblasti výživy a stravování dětí 

(68% preference) a téměř shodně je hodnocen zájem o recepty a hodnoty 

spotřebního koše při stravování v MŠ (35%, 34% preferování těchto informací). 

Podcenění významu informací pro rodiče ze strany vedení škol: 

S výjimkou jídelníčku MŠ v oblasti stravování nedoceňují význam ostatních 

informací pro rodiče. Nejvýraznější nesoulad je v poskytování informací 

o hodnotách spotřebního koše (rodiče 34% preference x MŠ 12%preference). 

Doporučení pro vedení MŠ: 

• V oblasti informování o stravování dětí v MŠ se zaměřit na širší spektrum 

poskytování informací pro rodiče, protože pro mnoho z nich je pouhé 

seznámení s jídelníčkem v MŠ informací nedostatečnou. 

• Besedami, přednáškami, zajímavými písemnými informacemi z oblasti 

stravování získat zájem rodičů o spolupráci v této oblasti. 

• Promyšlenou a systematickou informovaností rodičů o stravování podpořit 

vzájemnou spolupráci při motivaci dětí ke správným stravovacím návykům. 
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STRAVOVÁNÍ V MŠ 

- porovnání, nakolik se shoduji mateřskou školou poskytované informace 
s požadavky rodičů na tyto informace 

novinky (zdravá strava 

apod ) 

spotřební koš 

recepty 

jídelniček 



Znění, záměr a vyhodnocení 2. části otázky č.8: 

• Otázka pro MŠ: Jaký používáte způsob informování rodičů? 

STRAVOVÁNÍ V MŠ 
- způsoby informován) využívané mateřskými školami 

in formace e -ma i lem 

in formace na webu MŠ 

in formace 
prostřednictv ím l e táčku 

in formace před tř ídou 

in formace na hlavní 
nás těnce 

Dle vyjádření oslovených MŠ tyto nejvíce využívají k informování rodičů 

v oblasti stravování nástěnky (hlavní i před třídou), méně informují prostřednictvím 

webových stránek MŠ a letáčku. Informace zasílané elektronickou poštou jsou 

využívány velmi zřídka. 

• Otázka pro rodiče: Jaký způsob zprostředkování těchto informaci by 

Vám vyhovoval? 

STRAVOVÁNÍ V MŠ 
způsoby informováni vyhovujíc! rodičům 

i n fo rmace e -ma i l em 

in formace na w e b u MŠ 

in formace 
prost řednic tv ím le táčku 

in fo rmace před tř ídou 

in formace na hlavní 
n á s t ě n c e 

4 5 % 

6 0 % 

5 2 % 

6 4 % 

8 5 % 

Oslovení rodiče hodnotili jako nejúčinnější a pro ně přínosný způsob 

informování prostřednictvím hlavní nástěnky v MŠ. Téměř shodnou mírou 

účelnosti ohodnotili stravovací informace před třídou a na webu MŠ. Méně, 

ale přesto poměrně vysoké procentuální ohodnocení získalo informování rodičů 

letáčkem. Informaci e-mailem hodnotí rodiče nejméně významně. 
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Porovnání preference způsobů podávání informací v oblasti stravování: 

Shoda pohledu MŠ a požadavků rodičů: 

Ve všech nabídnutých způsobech informování rodičů v oblasti stravování 

panuje u oslovených cílových skupin shoda v pořadí upřednostňování jednotlivých 

způsobů informování, avšak jednotlivé způsoby se liší ve svém procentuálním 

hodnocení rodiči a MŠ. Minimální procentuální rozdíl (1 %) je u informování 

prostřednictvím hlavní nástěnky. Tento způsob byl také vyhodnocen oběma 

skupinami jako nejvyužitelnější. Naopak výrazný rozchod je u možnosti zasílání 

informací e-mailem (26 %) a informováním letáčkem (20 %). 

Podcenění způsobů informování ze strany vedení MŠ: 

Managementem škol opět zůstává nedoceněn web, e-mail, ale i letáček. 

STRAVOVÁNÍ V MŠ 

- porovnáni, nakolik se shoduje mateřskou školou poskytovaný způsob 
informováni rodičů s požadavky rodičů na způsoby informováni 

i n fo rmace e -ma i l em 

in formace na webu 
M Š 

i n fo rmace 
prostřednictv ím 

le táčku 

in formace před tř ídou 

in formace na hlavní 
nás těnce 

Doporučení pro vedení MŠ: 

• Management musí pro spokojenost rodičů i v této, pro další vývoj dítěte velmi 

důležité oblasti, zvolit kombinaci několika možných způsobů informování 

a rozšířit doposud využívané tradiční způsoby (nástěnka) o další zatím 

méně tradiční (letáčky) a doplnit je využitím poměrně novými 

komunikačními technikami (web, e-mail), které však mnoho dnešních rodičů 

běžně využívá. 
43 



5.6.9 otázka č. 9 ZÁJEM O VHODNÉ ZPŮSOBY INFORMOVÁNÍ 

Zajímá se MŠ, jaký způsob informování ze strany školy 
upřednostňují rodiče školy? 

76% 

24% 2 9 % 

ano ne 

• MŠ 76% 24% 

• rodiče 3 71% 29% 

Porovnání odpovědí: 

Z grafického vyjádření výsledku je patrný mírný rozpor v odpovědích. Daleko 

podstatnější je však zjištění, že management téměř VA MŠ nemá zájem 

o zpětnou vazbu ohledně spokojenosti rodičů s informovaností v MŠ. V těchto 

školách chybí snaha změnit stávající a zažité tradiční způsoby informování rodičů 

a rozšířit je o další možnosti. 

Doporučení pro vedení MŠ: 

• V oblasti poskytování informací rodičům by měl management škol provádět 

pravidelný průzkum spokojenosti rodičů nejen s množstvím poskytovaných 

informací, ale právě i se způsoby jejich předávání (např. ankety, dotazníky 

apod. využívané v rámci vlastního hodnocení školy či evaluace ŠVP apod.). 

Na výsledky tohoto průzkumu musí však také pružně reagovat. 
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5.6.10 otázka č. 10 ANONYMNÍ ANKETY V MŠ 

Z výsledků je v grafu patrný 

rozpor v odpovědích MŠ 

a rodičů na obě části otázky. 

Využívání ankety uvádí pouze 

88 % oslovených MŠ oproti 

71 % oslovených rodičů. 

Zpětnou informaci o výsledku 

anket poskytuje rodičům 

dle vyjádření managementu 

MŠ pouze 86 % oslovených 

škol, které ankety využívají. 

26 % oslovených rodičů 

z MŠ, kde se ankety 

využívají, uvedlo, že je 

s výsledky anket MŠ 

neseznamují. 

Doporučení pro vedení MŠ: 

Zařadit pravidelný průzkum pomocí anket pro rodiče a využít ho i jako 

významného faktoru motivujícího rodiče ke spolupráci s MŠ, probuzení jejich 

zájmu a spoluúčasti. Pro manažera 21. století, který soustavně rozvíjí své 

dovednosti a postoje, je přijímání zpětné vazby od jiných lidí životně důležitou 

záležitostí. Potřebuje vědět, co funguje a co je třeba vylepšit. Proto je třeba se 

rodičů ptát, jak by se mohlo informování zlepšit. Dalo by se říct, že zpětná 

vazba je vlastně nejužitečnější nástroj dalšího rozvoje školy. Tím, že rodiče 

nabízejí své nápady jak zefektivnit práci, přispívají vlastně k úspěšnému rozvoji 

školy. Výsledky anket je nutné v každém případě s rodiči projednávat nebo je 

minimálně seznamovat se závěry. Stačí říci, co jsme na základě jejich informace 

udělali. Je to pro ně užitečné i v případě, když jim oznámíme, že jsme zatím nic 

neudělali, protože i tato informace je pro ně signálem, že o „tom" víme a bereme 

„to" v úvahu. Opět využívat kombinaci několika způsobů informování. 
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Porovnání odpovědí: 

Využívá MŠ ke zjištění zájmu či vyjádření názoru a požadavků 
rodičů během roku anonymní ankety pro rodiče ? 

71% 

12% 

29% 

ano ne 

• MŠ 88% 12% 

• rodiče 71% 29% 

Jsou rodiče seznamováni se závěry anket a dotazníků? 

86% 
74% 

14% 
26% 

ano ne 

• MŠ 86% 14% 

• rodiče 74% 26% 



5.6.11 otázka č. 11 ŠKOLNÍ ČASOPIS, NOVINY, BROŽURA 

ŠKOLNÍ ČASOPIS, NOVINY, BROŽURA 

porovnání, nakolik se shoduje skutečnost informování rodičů mateřskými 
školami o akcích v MŠ prostřednictvím časopisu 
se zájmem rodičů na tento způsob informování 

vydávání časopisu v 
MŠ informace o 

akcích plánovaných 

vydávání časopisu v 
MŠ s informacemi o 

akcích 
uskutečněných 

Porovnání odpovědí: 

Z grafu je jasný značný rozpor v odpovědích MŠ a rodičů na obě části 

otázky. Management velmi výrazně podceňuje informování rodičů prostřednictvím 

časopisu mateřské školy. 66 % respondentů z cílové skupiny rodičů má zájem 

o časopis, noviny, brožuru s informacemi o akcích plánovaných, 49 % oslovených 

rodičů uvádí zájem také o informace z akcí již uskutečněných. 

Doporučení pro vedení MŠ: 

• Zvážit finanční, materiální, technické i personální podmínky a možnosti 

MŠ, promyslet možné způsoby, jak uspokojit zájem rodičů o informování 

pomocí školního časopisu, novin, brožur. 

• Vyzvat - aktivizovat rodiče ke spolupráci v rámci jejich možností finančních, 

materiálních i lidských zdrojů. 
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5.6.12 otázka č. 12 VZÁJEMNÉ VZTAHY MŠ S RODIČI 

Považují rodiče a MS vzájemné vztahy za partnerské? 

ne • 2% 
0% 

spise ne 

spise ano 

3% 
0% 

• rodiče 
• MŠ 

48% 

ano 74% 
52% 

• rodiče 

ano 52% 74% 

spíše ano 48% 21% 

spíše ne 0% 3% 

ne 0% 2% 

Vyhodnocení odpovědí: 

Z výsledků zaznamenaných v grafu i vyhodnocovací tabulce je mezi 

oslovenými cílovými skupinami rodičů a MŠ patrný procentuální rozdíl 

v kategoriích ano a spíše ano. Celkově lze však konstatovat, že vzájemné vztahy 

MŠ a rodičů jsou oběma skupinami hodnoceny velmi příznivě. „Pouze" 5% rodičů 

označuje vztahy s MŠ jako vztahy nepodporující partnerství. 

Doporučení pro vedení MŠ: 

• Využívat zpětnou vazbu od rodičů, reagovat, vysvětlovat, komunikovat, 

uplatňovat takt, vstřícnost, ochotu, toleranci, empatii, projevovat zájem atd. 

• Využívat nabídky pomoci rodičů, jednat s nimi jako s partnery 

ve vzdělávání dětí. 

• Aktivizovat rodiče ke spoluúčasti - „otevřená škola". 

• Navázat s rodiči základní vztah už při vstupu dítěte do MŠ - postavit základ 

dobré komunikace. Respektovat pravidla úspěšné komunikace. 

47 



5.6.13 otázka č. 13 HODNOCENÍ ZPŮSOBŮ INFORMOVÁNÍ V MŠ 

Považují rodiče a MŠ způsoby informování rodičů v MŠ 
za dostatečné a rodičům vyhovující? 

ne 

spíše ne 

spíše ano 

ano 

Vyhodnocení odpovědí: 

Mezi oslovenými cílovými skupinami rodičů a MŠ patrný procentuální rozdíl 

v kategoriích ano a spíše ano, celkově lze však konstatovat, že způsoby užívané 

mateřskými školami k informování rodičů jsou oběma oslovenými skupinami 

hodnoceny velmi příznivě. 11 % oslovených rodičů označuje informování v MŠ 

jako spíše nedostatečné či špatné. 

Doporučení pro vedení MŠ: 

• V závislosti na rozvoji moderních informačních technologií neustále 

zdokonalovat používané informační způsoby (nejen směrem k rodičům). 

• Nepodceňovat rodiči požadované nové komunikační technologie (vlastní 

webové stránky MŠ, využívání elektronické pošty). 

• Nezatracovat však tradiční způsoby informování rodičů prostřednictvím tolik 

oblíbených nástěnek, ani každodenní komunikaci učitelek s rodiči. 

• V každé oblasti informovat kombinací několika možných způsobů. 

• Využívat zpětnou vazbu od rodičů. 

• Management MŠ musí mít počítat s tím, že sebelépe vytvořený informační 

systém by byl k ničemu, kdyby chyběla ochota vzájemně si předávat dobré 

i horší informace. 

• rodiče 

• MŠ 
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5.6.14 otázka č. 17 PLÁN ZKVALITŇOVÁNÍ INFORMOVANOSTI V MŠ 

V y t v o ř e n ý plán zkva l i tňován í in fo rmovanos t i v MŠ 

n MŠ má vypracovaný plán zkvalitňování informovanosti 
• MŠ nemá vypracovaný plán zkvalitňování informovanosti 

9 % 

9 1 % 

Vyhodnocení odpovědí managementu MŠ na 1. část otázky: Pouze 9 % 

oslovených MŠ uvedlo, že má vytvořený plán ohledně používaných způsobů 

a forem informování rodičů. 

Vyhodnocení odpovědí managementu MŠ na 2. část otázky: Z 91 % 

oslovených MŠ, které nemají v současné době vypracovaný plán zkvalitňování 

informovanosti uvedlo 47 %, že se v budoucnu chystá tento dokument vytvořit. 

Doporučení pro vedení MŠ: 

• Sebekriticky se zamyslet nad způsoby informováni rodičů v MŠ, jejich 

spokojeností s užívanými způsoby a efektivitou nejen pro rodiče, ale také 

zpětně pro mateřskou školu. Na základě výsledků v případě aktuální potřeby 

vypracovat plán zkvalitnění informovanosti v jednotlivých oblastech 

informování rodičů ze strany MŠ. 

V y t v o ř e n í p lánu z k v a l i t ň o v á n í i n f o r m o v a n o s t i d o b u d o u c n a 

• MŠ chce vytwřit plán zkvalitňováni informovanosti 
• MŠ nemá v úmyslu vytwřit plán zkvalitňování informovanosti 
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6. ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo porovnat užívané způsoby informování rodičů v MŠ 

se způsoby, které preferují, upřednostňují či by vítali dnešní rodiče. Aby byla 

zajištěna objektivita získaných informací, bylo nutné provést výzkumné šetření 

u obou cílových skupin a jednotlivé výsledky následně porovnat a vyhodnotit. 

Výsledky a doporučení pro management škol jsou na základě uskutečněného 

výzkumu podrobněji popsány u jednotlivých otázek. 

Dle vyhodnocení všech výsledků výzkumu lze říci, že k informování rodičů 

v MŠ a jejich maximální spokojenosti se způsoby poskytování informací ze strany 

MŠ v současné době již rozhodně nestačí využívání pouze dosavadních 

tradičních forem informování, jako jsou běžná denní komunikace při předávání 

dětí, nástěnky či ústní sdělení na třídních schůzkách MŠ. I když u většiny 

posuzovaných oblastí informování oslovení rodiče i MŠ preferují právě informace 

pomocí těchto tradičních způsobů, výzkum potvrdil, že webové stránky 

a elektronická pošta jsou běžnou realitou blízké budoucnosti. 

Přestože žijeme v období, kdy je moderní manažerské myšlení a jednání 

založeno především na umění správně zacházet a pracovat s informacemi, bylo 

výzkumem prokázáno, že ze strany managementu MŠ zůstávají nové nabízené 

možnosti často nedoceněny, některými ředitelkami MŠ jsou i předem 

zavrhovány. 

Vznikají nové subjektivní informační potřeby rodičů a ty následně vyžadují 

nové cesty a prostředky svého účelného a účinného zajištění, mění se nároky 

rodičů na potřebné informační systémy. Management takové MŠ, která chce být 

v oblasti spolupráce s rodiči úspěšná a efektivní, musí poskytovat rodičům nejen 

aktuální, spolehlivé a přesné informace, ale v první řadě je zprostředkovat 

způsobem jim vyhovujícím. Protože je spektrum rodičů v každé MŠ různorodé, je 

nutné pro spokojenost rodičů vždy využívat kombinaci několika variant 

informování. 

Způsoby poskytování informací se v současnosti stávají také významným 

faktorem konkurenční výhody jednotlivých MŠ. Zvládnutí a efektivní využití 

předávání informací v brzké době nebude možné bez aplikace moderních 

informačních technologií a informačních systémů. Využití těchto systémů klade 

na management škol také další vyšší nároky, kdy v současném řízení MŠ musí 
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management pochopit důležitou úlohu nových informačních technologií 

a zvládnout základní míru počítačové gramotnosti. Umění práce s předáváním 

informací se stává základem vytváření nových konkurenčních výhod a úspěchů 

škol, a to i v dlouhodobější perspektivě. 

Dle výsledků výzkumu je také potřeba, aby každá škola pravidelně 

a systematicky získávala v oblasti efektivity poskytování informací rodičům 

směrem od rodičů zpětnou vazbu, vyhodnocovala nejen svá pozitiva, ale hlavně 

rezervy a následně prováděla opatření vedoucí ke zlepšení situace. Je zřejmé, 

že stejně jako školní vzdělávací program v MŠ, který nelze vytvořit „jednou 

pro vždy", nemůže se efektivní škola spokojit se současnými způsoby a stavem 

poskytování informací směrem k rodičům a dále se rozvíjet a zlepšovat, pokud by 

systém vyhodnocování, plánování, změn a realizace neprobíhal neustále. 

Právě pro efektivní vzájemnou spolupráci rodičů a MŠ je nezbytně nutné 

věnovat dostatečné manažerské úsilí včasnému uspokojování informačních 

potřeb jednotlivých rodičů. Pokud jsou způsoby poskytování informací a jejich 

dostupnost pro rodiče v MŠ různé, pak Ti rodiče, kteří mají k informacím lepší 

přístup, mají výrazně lepší předpoklady k ochotě spolupráce s MŠ a své aktivní 

spoluúčasti. Je nepochybné, že informace a způsoby jejich zprostředkování 

ze strany MŠ směrem k rodičům mají pro vzájemnou spolupráci rozhodující 

význam. Jen takový management MŠ, který pružně reaguje na nové možnosti 

a zkvalitňuje - zlepšuje doposud využívané způsoby informování rodičů, zároveň 

vytváří příznivé podmínky směřující k jejich větší spokojenosti se službami 

poskytovaných MŠ. 

Na základě dotazníků použitých při tomto výzkumu a zpětné reakci ředitelek 

a vedoucích učitelek MŠ jsem přesvědčena o tom, že tento materiál může 

managementu MŠ poskytnout informace využitelné právě při zefektivnění 

či vytvoření plánu informovanosti rodičů v MŠ. 

„Jestliže existuje nějaké tajemství úspěchu, pak spočívá ve schopnosti 

postavit se na místo druhého a vidět všechno jak svýma, tak jeho očima." 

Henry Ford 
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8. PŘÍLOHY 

Příloha č.1 

DOTAZNÍK 

pro rodiče dětí přijatých k docházce do MŠ 

Vybrané odpovědi prosím, označte křížkem. 

U každé podotázky se vyjádřete ke všem nabízeným možnostem (označte, jestli 

by Vám nabízený způsob vyhovoval nejvíce, průměrně či nejméně). 

1. Máte možnost se ve Vaší MŠ seznámit se se Školním vzdělávacím programem Vaší 

MŠ? (Školní vzdělávací program je povinný dokument, podle kterého se uskutečňuje 

vzdělávání dětí v konkrétní MŠ - popisuje, jakým způsobem se s dětmi v MŠ pracuje; co, 

kdy a za jakých podmínek vzdělávání v MŠ probíhá; poskytuje základní informace -

o zřizovateli MŠ, provozní době, webových stránkách MŠ, telefonech do MŠ, e-mailové 

adrese; obsahuje školní řád a další informace o průběhu vzdělávání dětí v MŠ.) 

ANO NE 

Které zpi 

by Vám r 

jsoby předávání informací o tomto povinném dokumentu či jeho jednotlivých částech 

ejvíce vyhovovaly? 
nejvíce průměrně nejméně 

Schůzka s rodiči (individuální) 

Schůzka s rodiči (hromadná) celá MŠ 

Schůzka s rodiči (hromadná) po třídách 

Dokument k dispozici na viditelném místě v MŠ (nástěnka apod.) 

Na nástěnce odkaz na umístění dokumentu (kde je k dispozici) 

Informace na webových stránkách 

Informace ve šk. časopise, brožurce, novinách vydávaných MS 

Informace ve šk. časopise, brožurce, novinách vydávaných 

zřizovatelem 

Jiné, uveďte jaké a ohodnoťte je: 
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2 . 
Využíváte svého práva na informace od pedagogů o prospívání Vašeho dítěte, 

o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení? (rozvoj schopností, osvojování 

dovedností, pokroky Vašeho dítěte apod.) 

2 . 

ANO NE 

Které z uvedených způsobů považujete za efektivní pro svou dostatečnou informovanost? 

nejvíce průměrně nejméně 

Běžná denní komunikace (učitelka x rodič) 

Schůzka, konzultace s rodiči (individuální) 

Písemná informace rodičům 

Výstavka, prezentace výtvorů a prací dítěte (prostory MŠ) 

Jiné, uveďte jaké a ohodnoťte je: 

3 . Jste informování o tom, jakými formami je Vám MŠ schopna poskytnout poradenský 

servis v otázkách péče o zdraví, vzdělávání dětí apod.? 

3 . 

ANO NE 

Jaké způsoby poskytování informací týkajících se výchovy a vzdělávání dětí by Vám 

vyhovovaly? 

nejvíce průměrně nejméně 

Individuální schůzka učitelky (ředitelky) s rodiči v MS 

Přednášky, besedy s odborníky (dětský psycholog, pedagog, 

lékař, logoped apod.) zajištěné MŠ 

Knihovna, odborné časopisy pro rodiče - možnost výpůjčky 

domů možné i hračky a didaktické pomůcky 

Novinky a zajímavosti z oblasti vzdělávání na nástěnce v MŠ 

Novinky a zajímavosti z oblasti vzdělávání v písemné podobě 

pro každého rodiče 

Novinky a zajímavosti z oblasti vzdělávání na webových 

stránkách 

Novinky a zajímavosti z oblasti vzdělávání zasílané e-mailem 

Jiné, uveďte jaké a ohodnoťte tyto způsoby: 
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4. Máte možnost získat v MS informace o aktuální (týdenní, měsíční...) vzdělávací 

nabídce ve třídě dítěte? (ped. záměr, téma a náplň činností, které jsou dětem v rámci 

bloku nabízeny) 

4. 

A N O N E 

Které z uvedených možností informování ohledně nabídky ve třídě Vašeho dítěte Vás oslovují? 

nejvíce průměrně nejméně 

Vizuální informace před třídou (myšlenková mapa apod.) 

Výstavka - prezentace práce dětí v prostorách MŠ 

Texty říkadel a písní v písemné podobě pro každého rodiče 

Texty říkadel a písní zasílané rodičům e-mailem 

Informace na webových stránkách 

Jiné, uveďte jaké a ohodnoťte je: 

5. Poskytuje Vám MŠ pravidelně (týdně, měsíčně) informace o aktuálních aktivitách 

v MŠ? (divadla, kina, výlety - v průběhu běžné provozní doby MŠ) 
5. 

A N O N E 

Které z uvedených možností informování by Vám vyhovovaly? 

nejvíce průměrné nejméně 

Informace na hlavní nástěnce v MŠ 

Informace před třídou 

Běžná denní komunikace (učitelka x rodič) 

Písemná informace pro každého rodiče (letáček) 

Informace na webu MŠ 

informace ve šk. časopise, brožurce, novinách vydávaných MŠ 

t-mailová informace 

Jiné, uveďte jaké a ohodnoťte je: 
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6 . 
Poskytuje Vám MS dostatečné informace o dalších, náročnějších plánovaných 

aktivitách pro děti? (kroužky, plavání, bruslení, škola v přírodě apod. - organizace, 

způsoby přihlašování, platby, kritéria výběru dětí) 

6 . 

ANO NE 

Které uvedené způsoby informování by pro Vás byly účinné? 

nejvíce průměrně nejméně 

Schůzka s rodiči (individuální) 

Schůzka s rodiči (hromadná) celá MŠ 

Písemná informace na hlavní nástěnce v MŠ 

Písemná informace před třídou 

Písemná informace pro každého rodiče (letáček) 

Běžná denní komunikace (učitelka x rodič) 

Informace na webu MŠ 

E-mailová informace 

Jiné, uveďte jaké a ohodnoťte je: 

7 . 
Poskytuje Vám MŠ aktuální informace o mimořádné situaci v MŠ? (výskyt infekčního 

onemocnění v MŠ - průjmová onemocnění, neštovice, výskyt vší apod.) 
7 . 

ANO NE 

Které z uvedených způsobů o mimořádných situacích upřednostňujete tak, aby pro Vás byla 

informace opravdu aktuální? 

nejvíce průměrně nejméně 

Informace na hlavní nástěnce v MŠ 

Informace před třídou 

Běžná denní komunikace (učitelka x rodič) 

Písemná informace pro každého rodiče (letáček) 

Informace na webu MŠ 

Informace pomocí SMS 

E-mailová informace 

Jiné, uveďte jaké a ohodnoťte je: 
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g a) 0 které informace týkající se stravování Vašeho dítěte v MŠ máte zájem? 

ANO NE 
Jídelníček 

Recepty z jídelníčku 

Hodnoty spotřebního koše - tzn. zastoupení vybraných druhů 

potravin (mléčné výrobky, ovoce, zelenina, tuky a další) 

na strávníka (dítě) a jejich spotřeba za určité období 

Novinky a zajímavosti z oblasti správné výživy a stravování dětí 

Jiné, uveďte jaké: 

b) Jaký způsob zprostředkování těchto informací by Vám vyhovoval? 

nejvíce průměrně nejméně 

Písemná informace na hlavní nástěnce 

Písemná informace na nástěnce před třídou 

Písemná informace pro každého rodiče (letáček) 

Informace na webu 

Informace e-mailem 

Jiné, uveďte jaké a ohodnoťte je: 

9. a) Zajímá se MŠ o to, které způsoby předávání 

informací v jednotlivých situacích rodiče ve Vaší 

MŠ upřednostňují? 

ANO NE 9. a) Zajímá se MŠ o to, které způsoby předávání 

informací v jednotlivých situacích rodiče ve Vaší 

MŠ upřednostňují? 

10. a) Využívá MŠ během roku anonymní ankety 

a dotazníky pro rodiče ke zjištění zájmu či 

vyjádření Vašich názorů, přání či požadavků 

o Vámi plánovanou akci, činnost, aktivitu? 

10. 

b) Jestliže ano, jsou s rodiči následně projednávány 

na společných schůzkách v MŠ závěry z anket 

a dotazníků? 

11. a) Máte zájem prostřednictvím školního 

časopisu o informování o akcích, které v MŠ již 

proběhly? 

11. 

b) Máte zájem prostřednictvím školního 

časopisu o informování o akcích, které se v MŠ 

plánují? 
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12. Považujete vztahy Vaší školy s Vámi rodiči 

za partnerské? ANO 

Spíše 

ANO 

Spíše 

NE NE 
12. Považujete vztahy Vaší školy s Vámi rodiči 

za partnerské? 

13. Vyhovuji Vám způsoby informování Vás rodičů 

ve Vaší MŠ? 

Doplňující informace: 

14 Velikost obce, počet obyvatel obce, 
kde je Vaše MŠ umístěna 

do 1 000 obyv. 
do 10 000 obyv. 
do 20 000 obyv. 
do 50 000 obyv. 

nad 50 000 obyv. 

15. Počet MS v obci 15. pouze 1 MŠ 
2 - 5 MŠ 

6 - 10 MŠ 
více než 10 MŠ 

16. Které zařízení máte možnos 
využívat? (doma, v práci, 

t denně 
inde) 16. 

počítač 
16. 

tiskárna 

16. 

připojení k internetu 

16. 

žádné z výše uvedených 

Děkuji za ochotu, Váš čas a spolupráci. 

Jitka Andrlová 

59 



Příloha č. 2 

DOTAZNÍK 
pro ředitelky MŠ, vedoucí učitelky MŠ 

Vybrané odpovědi prosím, označte křížkem. 

U každé podotázky se vyjádřete ke všem nabízeným možnostem, které u Vás 

v MŠ používáte (označte, jestli způsob využíváte nejvíce, průměrně či nejméně). 

^ Seznamujete rodiče dětí se Školním vzdělávacím 

programem Vaší MŠ? 

ANO NE ^ Seznamujete rodiče dětí se Školním vzdělávacím 

programem Vaší MŠ? 

Pokud ano, kterou z uvedených možností využíváte? 

nejvíce průměrně nejméně 

Schůzka s rodiči (individuální) 

Schůzka s rodiči (hromadná) celá MŠ 

Schůzka s rodiči (hromadná) po třídách 

Dokument k dispozici na viditelném místě v MŠ (nástěnka apod.) 

Na nástěnce odkaz na umístění dokumentu (kde je k dispozicí) 

Informace na webových stránkách 

Informace ve šk. časopise, brožurce, novinách vydávaných MŠ 

Informace ve šk. časopise, brožurce, novinách vydávaných 

zřizovatelem 

Jiné, uveďte jaké a ohodnoťte je: 

2 Informujete rodiče o prospívání dítěte, o jeho 

individuálních pokrocích v rozvoji i učení? 

ANO NE 2 Informujete rodiče o prospívání dítěte, o jeho 

individuálních pokrocích v rozvoji i učení? 

Pokud ano, které z uvedených způsobů používáte? 

nejvíce průměrně nejméně 

Běžná denní komunikace (učitelka x rodič) 

Schůzka, konzultace s rodiči (individuální) 

Písemná informace rodičům 

Výstavka, prezentace výtvorů a prací dítěte (prostory MŠ) 

Jiné, uveďte jaké a ohodnoťte je: 
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^ Poskytujete rodičům ve Vaší MŠ poradenský 

servis? 

ANO NE ^ Poskytujete rodičům ve Vaší MŠ poradenský 

servis? 

Pokud ano, jakým způsobem? 

nejvíce průměrně nejméně 

Individuální schůzka učitelky (ředitelky) s rodiči v MŠ 

Přednášky, besedy s odborníky (dětský psycholog, pedagog, 

lékař, logoped apod.) zajištěné MŠ 

Knihovna, odborné časopisy pro rodiče - možnost výpůjčky 

domů možné i hračky a didaktické pomůcky 

Novinky a zajímavosti z oblasti vzdělávání na nástěnce v MŠ 

Novinky a zajímavosti z oblasti vzdělávání v písemné podobě 

pro každého rodiče 

Novinky a zajímavosti z oblasti vzdělávání na webových 

stránkách 

Novinky a zajímavosti z oblasti vzdělávání zasílané e-mailem 

Jinak, uveďte jak a ohodnoťte tyto způsoby: 

4. Informujete rodiče o aktuální (týdenní, 

měsíční...) vzdělávací nabídce ve třídě dítěte? 

(ped. záměr, téma a náplň činností, které jsou dětem 

v rámci bloku nabízeny) 

ANO NE 4. Informujete rodiče o aktuální (týdenní, 

měsíční...) vzdělávací nabídce ve třídě dítěte? 

(ped. záměr, téma a náplň činností, které jsou dětem 

v rámci bloku nabízeny) 

Pokud ano, které z uvedených způsobů využíváte? 

nejvíce průměrně nejméně 

Vizuální informace před třídou (myšlenková mapa apod.) 

Výstavka - prezentace práce dětí v prostorách MŠ 

Texty říkadel a písní v písemné podobě pro každého rodiče 

Texty říkadel a písní zasílané rodičům e-mailem 

Informace na webových stránkách 

Jiné, uveďte jaké a ohodnoťte je: 
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5. Poskytujete rodičům pravidelně (týdně, měsíčně) 

informace o aktuálních aktivitách v MŠ? (divadla, 

kina, výlety - v průběhu běžné provozní doby MŠ) 

ANO NE 5. Poskytujete rodičům pravidelně (týdně, měsíčně) 

informace o aktuálních aktivitách v MŠ? (divadla, 

kina, výlety - v průběhu běžné provozní doby MŠ) 

Pokud ano, které z uvedených forem informování rodičů využíváte? 

nejvíce průměrně nejméně 

Informace na hlavní nástěnce v MŠ 

Informace před třídou 

Běžná denní komunikace (učitelka x rodič) 

Písemná informace pro každého rodiče (letáček) 

Informace na webu MŠ 

Informace ve šk. časopise, brožurce, novinách vydávaných MŠ 

E-mailová informace 

Jiné, uveďte jaké a ohodnoťte je: 

• 

6. Poskytujete rodičům aktuální informace 

o dalších, náročnějších plánovaných aktivitách 

pro děti? (kroužky, plavání, bruslení, škola v přírodě 

apod.) 

ANO NE 6. Poskytujete rodičům aktuální informace 

o dalších, náročnějších plánovaných aktivitách 

pro děti? (kroužky, plavání, bruslení, škola v přírodě 

apod.) 

Pokud ano, které z uvedených způsobů informování používáte? 

nejvíce průměrně nejméně 

Schůzka s rodiči (individuální) 

Schůzka s rodiči (hromadná) celá MŠ 

Písemná informace na hlavní nástěnce v MŠ 

Písemná informace před třídou 

Písemná informace pro každého rodiče (letáček) 

Běžná denní komunikace (učitelka x rodič) 

Informace na webu MŠ 

E-mailová informace 

Jiné, uveďte jaké a ohodnoťte je: 
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7. Poskytujete rodičům aktuální informace 

o mimořádné situaci v MŠ? (výskyt infekčního 

onemocnění v MŠ - průjmová onemocnění, 

neštovice, výskyt vší apod.) 

ANO NE 7. Poskytujete rodičům aktuální informace 

o mimořádné situaci v MŠ? (výskyt infekčního 

onemocnění v MŠ - průjmová onemocnění, 

neštovice, výskyt vší apod.) 

Pokud ano, které z uvedených způsobů? 

nejvíce průměrně nejméně 

Informace na hlavní nástěnce v MŠ 

Informace před třídou 

Běžná denní komunikace (učitelka x rodič) 

Písemná informace pro každého rodiče (letáček) 

Informace na webu MŠ 

Informace pomocí SMS 

E-mailová informace 

Jiné, uveďte jaké a ohodnoťte je: 

• 

g a) Které informace týkající se stravování dětí v MŠ poskytuje rodičům? 

ANO NE 

Jídelníček 

Recepty z jídelníčku 

Hodnoty spotřebního koše - tzn. zastoupení vybraných druhů 

potravin (mléčné výrobky, ovoce, zelenina, tuky a další) 

na strávníka (dítě) a jejich spotřeba za určité období 

Novinky a zajímavosti z oblasti správné výživy a stravování dětí 

Jiné, uveďte jaké: 

b) Jaký používáte způsob informování rodičů? 

nejvíce průměrně nejméně 

Písemná informace na hlavní nástěnce 

Písemná informace na nástěnce před třídou 

Písemná informace pro každého rodiče (letáček) 

Informace na webu 

Informace e-mailem 

Jiné, uveďte jaké a ohodnoťte je: 

63 



9. Zajímáte se jaký způsob informování ze strany 

školy upřednostňují rodiče ve Vaší MŠ? 

ANO NE 9. Zajímáte se jaký způsob informování ze strany 

školy upřednostňují rodiče ve Vaší MŠ? 

10. a) Využíváte během roku ve Vaší MS anonymní 

ankety a dotazníky ke zjištění zájmu či vyjádření 

názoru, přání či požadavků rodičů o Vámi 

plánovanou akci, činnost, aktivitu? 

10. 

b) Využívají rodiče možnosti vyjádřit se? 

11. a) Vydáváte ve Vaší škole pravidelně školní 

časopis, který využíváte k informování rodičů 

o akcích, které v MŠ proběhly? 

11. 

b) Vydáváte ve Vaší škole pravidelně školní 

časopis, který využíváte k informování rodičů 

o akcích, které v MŠ chystáte? 

12. Považujete vztahy Vaší školy s rodiči 

za partnerské? ANO 

Spíše 

ANO 

Spíše 

NE NE 
12. Považujete vztahy Vaší školy s rodiči 

za partnerské? 

13. Považujete celkově způsoby informování rodičů 

ve Vaší MŠ za dostatečné a jim vyhovující? 

Doplňující informace: 

1 5 . 
Vybavení MS 

1 5 . počítač 1 5 . 
tiskárna 

1 5 . 

kopírka 

1 5 . 

připojení k internetu 

14 Velikost obce, počet obyvatel obce, 
kde je MŠ umístěna 

do 1 000 obyv. 
do 10 000 obyv. 
do 20 000 obyv. 
do 50 000 obyv. 

nad 50 000 obyv. 

17. a) Má Vaše škola vypracován plán 

zkvalitňování informovanosti 

rodičů ze strany školy? 

17. 

ANO NE 

17. 

b) Pokud ne, plánujete takový plán 

do budoucna vypracovat? 

17. 

ANO NE 

16 Počet MS v obci 16 pouze 1 MŠ 
2 - 5 MŠ 

6 - 10 MŠ 
více než 10 MŠ 

Děkuji za ochotu, 
Váš čas a spoluprácí. 

Jitka Andrlová 

64 


