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RESUME 

Tato práce předkládá důvody spolupráce rodiny a školy a zdůrazňuje její význam. Hledá 

cesty, které by mohly vést ke zlepšení současného stavu. Formou dotazníkového šetření je 

zjišťováno, v kterých oblastech partnerství školy a rodiny jsou nedostatky a kde tedy 

spolupráce nesplňuje svůj účel, není efektivní. 

Blíže se věnujeme formám spolupráce, komunikaci a aktivitám školy. 

Ze získaných poznatků je nakonec předkládán ředitelkám mateřských škol „model 

vzájemné spolupráce školy s rodinou" a je naznačena cesta, jakým způsobem lze tuto 

spolupráci rozvíjet. 

V závěru bakalářské práce je nabídnut „nápadník interakčních a komunikačních her", které 

je možné použít při vzájemném setkání zaměstnanců školy s rodiči či zpestřit jimi některé 

společné akce. 

T H E S U M M A R Y 

The thesis elaborates on the reasons for the cooperation between school and family, as well 

as its significance. It tries to find ways which could lead to an improvement of the current 

state. It is based on results of questionnaires in which I detect areas of insufficiency in the 

partnership between school and family, and areas where the cooperation does not fulfill its 

aim, i.e. the efficiency. It elaborates further on the forms of cooperation, communication 

and school activities. On the basis of the findings, it brings to directors of nursery schools a 

"model of mutual cooperation between school and family" and shows them possible 

ways how to develop such cooperation. In the final part of my thesis, I put forth a few 

ideas of interactive and communication games which can be used at teachers and parents, 

or can serve as an enrichment of a number of common events. 
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KLÍČOVÁ SLOVA: 

Spolupráce rodiny a školy, komunikace mezi rodiči a učiteli, řízení školy, rozvoj školy, 

partnerství, formy spolupráce, management školy, efektivní model, model spolupráce, 

nápadník her. 
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1 ÚVOD 

Využívám možnosti zpracovat bakalářskou práci na téma „Efektivní model spolupráce 

rodiny a školy", neboť jsem si vědoma klíčového postavení rodiny též ve vzdělávacím 

procesu školy. V dnešní době se chápání školy jako uzavřené, izolované a tradiční instituce 

posunulo reformou školství a tvorbou Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 
v 

vzdělávání ke službě rodičům a jejich dětem. Škola je službou, proto je žádoucí, aby 

strategicky a efektivně komunikovala a spolupracovala s rodiči jako se zákazníky, kteří 

mají možnost výběru mateřské školy. Mají právo na odbornost, otevřenost, pestrou 

nabídku služeb. Ovšem je třeba dodat, že nástupem dítěte do školy mají kromě svých práv 

a očekávání také povinnosti. 

Spolupráce mezi školou a rodinou, a také míra zapojení rodičů do života školy, je jednou 

z oblastí, kterým je přikládána stále větší důležitost. Mnoho škol se stále pokouší zlepšit 

vztahy mezi školou na jedné straně a rodiči na straně druhé. 

Cílem bakalářské práce je zpracovat efektivní model spolupráce školy a rodiny, který by 

byl inspirací nejen pro ředitelky mateřských škol, ale i pro pedagogy a rodiče dětí, kteří by 

rádi svoji spolupráci prohloubili či vylepšili. 

Nabídneme také „Nápadník her", který vychází z návrhů a podnětů rodičů. Jde o soubor 

her, který je možný využít při vzájemném setkávání či společných akcích školy s rodiči. 
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Bakalářská práce se skládá ze tří částí - teoretické, výzkumné a praktické. 

1. část - teoretická - se zabývá obecnou charakteristikou spolupráce, oblastmi a 

významem partnerství. Seznamuje s výhodami partnerství školy a rodiny. Věnuje se řízení, 

komunikaci a formám spolupráce. 

2. část - výzkumná - zjišťuje, v kterých oblastech partnerství školy a rodiny jsou 

nedostatky a kde spolupráce nesplňuje svůj účel, tedy efektivnost. Materiál к této části byl 

sbírán dotazníkovou metodou. Vyhodnocení tohoto výzkumu je podkladem pro zpracování 

efektivního modelu spolupráce školy a rodiny. 

3. část - praktická - by tvorbou efektivního modelu spolupráce mezi školou a rodinou 

ráda přispěla к uchopení této oblasti jako návodu pracovníkům mateřských škol. 

10 



TEORETICKÁ ČÁST 

2 SPOLUPRÁCE RODINY A ŠKOLY V KONTEXTU ŘÍZENÍ ŠKOLY 

V současné době jsou ředitelky mateřských škol, dále jenom „škol", mimo jiné povinny 

věnovat se nejen řízení uvnitř školy včetně vytváření školního vzdělávacího programu, ale 

stále více se zabývat součinností školy s jejím okolím. Takzvané duální řízení má 

zahrnovat jak vnější okolí školy, tak i vnitřní řízení s cílem co nej lepší činnosti organizace 

a sjednocení úsilí za účelem dosažení společného cíle. 

К úspěšnému řízení školy patří nejen plánování a organizování jednotlivých činností, 

personální řízení, vedení pracovníků školy a kontrolování, ale také i spolupráce s rodiči. 

Z možnosti spolurozhodovat o činnosti školy vyplývá výraznější spoluúčast rodičů 

v pedagogické činnosti školy, ale také i spoluodpovědnost za výsledky, což však vyžaduje 

dobře znát školu, znát i její pravidla. 

Představme si při řízení školy i její „ zítřek", cestu, na kterou se vydá, i stav, к němuž chce 

postupně dospět. Škola má mít maximum možné autonomie a dostatek rozhodovacího 

prostoru. 
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3 SPOLUPRÁCE RODINY A ŠKOLY 

3.1 VZTAHY MEZI RODINOU A ŠKOLOU 

Ve vyspělých společnostech má rodina hlavní odpovědnost za výchovu svých dětí. Od 

určitého věku dítěte však rodina nemůže zabezpečit jeho komplexní rozvoj svými 

vlastními silami. Je v tomto směru odkázána na spolupráci s jinými, specializovanými 

institucemi. Můžeme očekávat, že se rodiče budou postupně stále více zajímat o kvalitu a 

výsledky výchovně-vzdělávací práce školy. V tomto smyslu současné koncepce českého 

školství předpokládají, že se vzájemné vztahy mezi školou a rodinou budou vyvíjet к větší 

otevřenosti, náročnosti, kooperativnosti a partnerství. 

Podle Rabušicové1 byly vztahy mezi školou a rodinou po dlouhou dobu tradičně omezeny 

spíše jen na jednosměrný přenos informací a poskytování rad učitelů rodičům. Teprve 

v 70. a 80. letech 20. století začali být rodiče vyzýváni к tomu, aby „školní brány" 

překračovali častěji a systematičtěji. Obvykle se tak dělo za účelem formálních diskuzí 

s rodiči o výsledcích jejich dětí a teprve v 90. letech došlo v řadě zemí к legislativním 

změnám, jež rozšířily rodičovská práva a umožnily zapojení rodičů do spolurozhodování 

o školním dění nad rámec běžných konzultací o výsledcích dítěte. 

V současné době však rodičovské představy o fungování škol jsou z větší části odvozeny 

z jejich vlastní zkušenosti ze školy. Jsou zaskočeni změnami, které způsobily, že současný 

systém jim připadá nějak podivně odcizený, a proto se podezíravě stavějí к možnosti 

zavádění dalších změn. 

1 Rabušicová, M. Škola a/versus/rodina, vyd. Masarykova univerzita Brno: 2004. s. 9, 

ISBN 80-210-3598-6. 
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3.2 POJETÍ SLOVA SPOLUPRÁCE 

Hovoříme-li o spolupráci, je třeba si uvědomit význam tohoto slova. Spolupráce je 

postavena na principu vyváženosti. Rodiče, děti i pedagogové by měli být rovnocennými 

partnery, kteří mají svoje role. Je důležité si své partnery hýčkat a snažit se o jejich 

zatažení do děje školy. Dobře fungující spolupráce školy s rodinou je nejen stavebním 

kamenem poznání dítěte, ale je i základem pro rozvoj školy. 

Spolupráce by měla být vnímána jako naprosto přirozená součást práce s dětmi. Pokud 

rodiče vědí, co se ve škole děje a pokud jsou jim otevřeně a jasně sdělovány představy, cíle 

a možná očekávání, lépe se daří rozvinout vzájemnou spolupráci. 

Postupně se měnící a vyvíjející názory na oblast vztahů školy a rodiny se promítají také do 

terminologických změn. Dnes se nehovoří o rodičovském zapojení nebo o vztazích školy a 

rodiny, ale právě o partnerství mezi školou a rodinou. 

Partnerství je ve vztahu školy к rodičům dnes už nejčastěji používaným výrazem. V jeho 

rámci se učitelé snaží přijímat pohledy rodičů jako obohacení pro svou práci. Rodiče, 

jakkoli nejsou odborně vzděláni, mají s výchovou své zkušenosti, znají své děti nejlépe, a 

proto jsou jejich sdělení pro práci učitelů hodnotná. 

3.3 DVĚ PODOBY PARTNERSTVÍ 

Rodiče se ve vztahu ke škole mohou dostávat do role výchovných partnerů nebo do role 

sociálních partnerů. Rozlišujeme tedy dva druhy vztahů - partnerství výchovné a 

partnerství sociální. 

V prvním případě jde o partnerství, které je budované zejména v oblasti zájmu o děti, 

jejich výchovu a vzdělávání. V druhém případě jde zúčastněným v prvé řadě o rozvoj 

školy jako instituce a také o poskytování kvalitnějších vzdělávacích služeb. 
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Řada autorů píše o partnerství mezi rodiči a školou spíše jako o ideálu než o běžně žité 

skutečnosti, uvádí Kateřina Trnková.2 

Výsledkem partnerství jsou konkrétní aktivity, které škola nabízí rodičům dětí. Mezi 

aktivity podporující výchovné partnerství řadíme akce prezentační a společenské a 

asistenci rodičů ve výchově a při školních akcích. Mezi příležitosti sociálního partnerství 

počítáme participaci rodičů na řízení škol a participaci v občanských sdružení 

podporujících činnost školy a Radě školy. 

Cílem činnosti sdružení: 

• finanční a hmotná podpora školních a mimoškolních aktivit, 

• propagace a prezentace školy, 

• podpora v oblasti kulturní, vzdělávací a partnerských vztahů. 

Rada školy 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, 

pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

Funkční období členů školské rady trvá tři roky a školská rada zasedá nejméně dvakrát 

ročně. 

Náplň práce školské rady: 

• vyjadřuje se к návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému 

uskutečňování, 

• schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 

• schvaluje školní řád, 

• schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, 

2 Trnková, K. Škola a /versus/ rodina, vyd. Masarykova univerzita Brno: 2004, s. 9, 

ISBN 80-210-3598-6. 
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• podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, 

• projednává inspekční zprávy ČŠI, 

• podává podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli. 

3.4 OBLASTI PARTNERSTVÍ 

Oblasti, v kterých lze v rámci partnerství dosahovat obousměrnosti ve smyslu závazků jak 

školy, tak rodiny jsou: 

• Komunikace mezi rodinou a školou - škola má povinnost informovat rodiče 

o životě a práci dítěte ve škole a o jeho pokroku. Na ní rovněž leží úkol vytvořit 

podmínky pro oboustrannou komunikaci. 

• Zapojení rodičů, do života školy - rodiče a členové rodiny přicházejí do školy, aby 

se účastnili aktivit, sportovních setkání, výletů, koncertů, vystoupení apod. Mohou 

být rovněž vyzvání к pomoci při organizování akcí. Asi oboustranně nejnáročnější 

aktivitou je účast rodičů při vzdělávání, tzn. jejich účast aktivní. 

• Aktivní účast rodičů na rozhodování, řízení a plánování činností školy - jde 

o možnost volit z řad rodičů zástupce do řídicích orgánů školy, vytvářet rodičovská 

sdružení - vytvářet partnerství mezi rodinou a školou. 

3.5 VÝHODY PARTNERSTVÍ RODINY A ŠKOLY 

• Vybudování důvěry dítěte к učitelům, vybudování vzájemných kontaktů, 

• poznání osobnosti dítěte, příležitost poznávat se navzájem, 

• možnost oslovování rodičů kdykoliv dle potřeby, 

• otevírání se školy a spolupráce v proměnách projektování obsahu vzdělávání, 

• znalost a přehled v řízení školy, 

• otevírání přístupu к novým myšlenkám, 

• všestranná pomoc ze strany rodičů přináší nepoměrně větší míru důvěry ve školu a 

také ocenění práce pedagogů. 
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3.6 VÝZNAM PARTNERSTVÍ 

Diskuse o vztazích rodiny a školy se periodicky vracejí. Důvodů je celá řada. Jedním 

z podstatných může být výlučné postavení rodičů jako zákonných zástupců dětí, kteří jsou 

odpovědni za jejich výchovu a vzdělání. Jde především o naplňování představ o tom, jaké 

výchovy a vzdělání by se jejich dítěti mělo dostávat. 

Očekáváme také, že se rodiče budou postupně stále více zajímat o kvalitu a výsledky 

výchovně-vzdělávací práce školy. V tomto smyslu současná koncepce českého školství 

předpokládá, že se vzájemné vztahy mezi školou a rodinou budou vyvíjet к větší 

otevřenosti, náročnosti a partnerství. Od rodičů se očekává komunikace a vyjednávání se 

školami, které výchovu a vzdělávání poskytují. 

Spoluprací získáme nejen „hmatatelný" profit, ale zejména tvář, identitu, osobnost. Škola, 

která se drží v izolaci, je pro většinu lidí z okolí tím „vzdělávacím ústavem", kam se ráno 

pošlou děti a odpoledne se jen vyzvednou. Mateřská škola je zase „degradovaná" na 

pouhou „hlídárnu, kde děti dostanou najíst a mají tam hračky"3. 

Je důležitý blízký vztah mezi rodinou a školou a vzájemná znalost prostředí, ve kterém dítě 

vyrůstá. Vytvořme prostředí, které nebude blízké jen dětem, ale také jejich rodičům. 

Partnerství s rodiči a jejich spoluúčast na životě a dění školy považujeme za velmi důležité 

k tomu, aby rodina i mateřská škola dítěti společně vytvářely harmonické prostředí. Je 

zapotřebí, aby rodiče vnímali školu a její program nejen jako součást života dětí, ale také 

jako přirozenou součást života rodiny po dobu, kdy dítě do mateřské školy dochází. 

Každá škola by měla velmi zodpovědně sestavit školní vzdělávací program a rovněž s ním 

seznámit rodiče. Rodiče by měli mít školní vzdělávací program také к dispozici. 

Rodičovská veřejnost musí být přesvědčena o tom, že je velmi důležitým partnerem při 

plnění společného cíle. Při nejrůznějších jednáních nesmí mít pocit podřazenosti. 

3 Těthalová, M. Informatorium., 3-8, s. 13. ISSN 1210-7506. 
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4 KOMUNIKACE MEZI RODINOU A ŠKOLOU 

Koncepce řízení vyžaduje od ředitelek škol více než jen vytvořit a nabídnout vzdělávací 

program a dodat jej svým klientům. Škola potřebuje informovat své klienty, zákazníky a 

partnery o své existenci. Komunikace je oboustranná výměna informací mezi zdrojem a 

příjemcem sdělení, tedy mezi školou a těmi, kterým je sdělení určeno. 

Pro děti je prospěšné, když existuje komunikace mezi jejich rodiči a učiteli, neboť úspěšná 

spolupráce spočívá v otevřené a rovnocenné komunikaci a je založena na vzájemné důvěře. 

Škola, respektive učitel, vytváří podmínky pro vzájemnou komunikaci, určuje formu styku, 

jiným způsobem vymezuje možnosti rodičů a od nich pak vychází základní iniciativa. 

V Bílé knize a v rámcovém vzdělávacím programu se dočteme o nutnosti bližší spolupráce 

s rodiči. 

Podle Světlíka4 škola potřebuje informovat své klienty, zákazníky a partnery o své 

existenci, cílech, aktivitách a nabídce školy a vyvolat u nich zájem. 

4 Světlík, J. Marketingové řízení škol. Praha: ASPI, 2006. ISBN 80-7357-176-5. 
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5 FORMY SPOLUPRÁCE 

Ze všeho nejdůležitější je navázání kontaktu - snaha o přiblížení к rodičům. Přesto, že jde 

o nelehký úkol, je třeba, aby pedagogové vystupovali diplomaticky a snažili se o navázání 

vzájemného vztahu. 

Formy spolupráce lze dále specifikovat podle toho, zda rodiče vyvíjejí přímou aktivitu při 

společných akcích, nebo se jich jen pasivně zúčastňují. Z tohoto pohledu lze rozdělit formy 

práce na pasivní a aktivní. Tento aspekt je velmi důležitý a podstatný, neboť přispívá 

к rozvoji vzájemných vztahů, partnerství a navázání bližší komunikace mezi školou a 

rodinou. Spolupráce nám také přináší obohacení programu o další konkrétní akce a 

činnosti v rámci školy i mimo školu, a to podle možností jednotlivých rodičů. 

Tradiční formy spolupráce lze rozdělit na přímé a nepřímé. 

Mezi přímé formy spolupráce patří například: 

• přímá účast rodičů v adaptační fázi dítěte při vstupu do mateřské školy, 

• zapojení rodičů do práce ve třídě, 

• pomoc s drobnými pracemi, 

• individuální rozhovory rodičů s učitelkou, 

• pořádání besed pro děti (využití zaměstnání rodičů), 

• využití zájmu rodičů к besedám (horolezectví, záchranářství, potápěčství, bruslení 

apod.), 

• pomoc rodičů při pořádání akcí pro děti, 

• konzultace ředitelky se zástupci Klubu rodičů o programu školy, 

• víkendové akce, 

• letní tábory (rodiče mají možnost zvolit druh spolupráce), 

• nabídka zapůjčení odborné literatury - konzultační poradna pro rodiče, 

• vytváření prostoru pro spolurozhodování, 

• brigády na zahradě spojené s opékáním, 

• pomoc při logopedické nápravě. 
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Mezi nepřímé formy spolupráce patří: 

• dotazníky a SWOT analýzy, 

• školní časopis, 

• nástěnky, 

• www-stránky školy, 

• výstavky prací dětí. 
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6 ÚLOHA MANAGEMENTU ŠKOLY 

Rozvíjení spolupráce s rodiči je určitě jednou z nej důležitějších oblastí, kterou se musí 

ředitelky škol zabývat. Velmi důležitým a podstatným aspektem při rozvoji spolupráce 

s rodinou je neustálé vyhodnocování postojů a požadavků rodičů. V marketingu se tato 

oblast nazývá „průzkumem trhu". V oblasti školství jde o „klientský přístup ke 

vzdělávání". Je třeba si uvědomit, že jen škola, která pružně a rychle reaguje na změny 

v prostředí, může být vynikající a efektivní. 

Ředitelky škol by měly zvládat řadu kompetencí, například: 

• zvládat řídící povinnosti, 

• rozhodovat o cílech a strategiích organizace, 

• vést lidi, 

• naslouchat názorům, 

• přesvědčovat druhé к jednání, 

• modelovat a ukazovat druhým cestu, 

• povzbuzovat podřízené, vhodně je к práci motivovat, 

• vést к vzájemné spolupráci, 

• získávat zpětnou vazbu a poskytovat ji. 
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7 EFEKTIVNÍ ŠKOLA JAKO CÍL 

Efektivní školou rozumíme takovou vzdělávací instituci, ve které jednoznačně dochází к 

většímu osobnímu rozvoji dětí, a to v příznivém prostředí, v souladu se zájmy a potřebami 

společnosti a ekonomicky efektivním způsobem. 

V případě rozhodnutí o aplikaci tohoto modelu na své škole je důležité zrealizovat alespoň 

některé z uvedených atributů: 

a) Profesionální vedení školy - stanovit vize, dlouhodobé cíle a jasné strategie, řídit 

změny, motivovat spolupracovníky к naplnění vize a cílů školy. 

b) Sdílení vize a akceptování cílů školy spolupracovníky - pokud vedení školy 

nepřesvědčí spolupracovníky o nutnosti dlouhodobých cílů, vzniká hluboká propast 

mezi představami a hodnotami. 

c) Vhodné edukativní prostředí - kvalita vnitřního prostředí je jedním z faktorů 

ovlivňujících kvalitu práce školy. Takové prostředí povzbuzuje ke spolupráci. 

d) Evaluace kvality práce školy - jedním ze základních předpokladů efektivního 

fungování školy je kvalitní zpětná vazba. S informacemi se pracuje a management 

školy je využívá ke zkvalitnění svých rozhodnutí. 

e) Učící se škola - pracovníci školy na všech úrovních neustále pracují na svém 

odborném růstu a vytvářejí předpoklady pro zvýšení kvality pedagogické a 

nepedagogické práce. 

f) Otevřená škola - efektivní komunikace je základem efektivního řízení. Komunikace 

by měla být otevřená, pravdivá, srozumitelná, pravidelná. 

g) Vzdělávání probíhá ekonomicky efektivním způsobem - jedním z největších 

problémů vzdělávacích systémů většiny zemí je nedostatek peněz. Přitom se často 

malá pozornost věnuje kvalitnímu ekonomickému managementu škol.5 

5 Světlík, J. Marketingové řízení školy. Praha: ASPI, 2006. ISBN 80-7357-176-5. 
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VÝZKUMNÁ CAST 

8 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

8.1 CÍL ŠETŘENÍ: 

• Zjistit, v kterých oblastech partnerství školy a rodiny se vyskytují nedostatky a 

spolupráce tak nesplňuje svůj účel, tedy efektivnost, 

• získané výsledky využít ke zpracování efektivního modelu spolupráce školy a 

rodiny, který by byl inspirací nejen pro ředitelky, ale i pro pedagogy a rodiče, kteří 

by rádi svoji spolupráci prohloubili a vylepšili. 

8.1.1 PŘÍPRAVA NA ZPRACOVÁNÍ TÉMATU 

Tuto přípravu jsem prováděla v průběhu svého studia. Využívala jsem podmínek 

manažerských praxí, kde jsem se zajímala mimo jiné i o oblast spolupráce s rodiči, a na 

některých mateřských školách jsem navazovala přímé kontakty na společně pořádaných 

akcích. 

8.1.2 PILOTNÍ SONDA 

Dotazníkem jsem nejdříve zjišťovala srozumitelnost otázek, které jsem zadala v malé 

skupině respondentů. O porozumění otázkám a o pocitech při vyplňování jsem si 

pohovořila s jednotlivými členy této skupiny a po zjištění, že všichni otázkám porozuměli, 

mohl začít dotazníkový průzkum. 
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8.2 RESPONDENTI A METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

Respondenty tohoto dotazníkového šetření byli rodiče dětí z deseti mateřských škol v okolí 

Chomutova. 

Dotazníkové šetření se týkalo tří základních oblastí partnerství školy s rodinou, a to: 

• Komunikace mezi rodinou a školou - zde se jednalo především o zjištění, v jakém 

rozsahu jsou rodiče seznamováni o životě školy a jejích změnách, jakým způsobem 

pedagogové s rodiči komunikují, zda se zapojují do komunikace i provozní zaměstnanci. 

Jedná se na školách o oboustrannou výměnu mezi zdrojem a příjemcem sdělení? 

* Zapojení rodičů do života školy - využívají rodiče možnosti zapojit se do života 

školy aktivně, či je stále oblíbenější „pasivnější přihlížení"? 

Aktivní účast na rozhodování, řízení a plánování 

Většina otázek v dotazníku byla formulována uzavřenými otázkami. Rodiče rozhodovali, 

zda s danou otázkou rozhodně souhlasí či nesouhlasí nebo spíše souhlasí a nesouhlasí. Na 

závěr byla položena jedna otevřená otázka, která poskytla širší možnost vyjádření. 

К provedení výzkumu byla použita klasická dotazníková metoda. Při zpracování 

dotazníkových otázek byl kladen důraz na vytvoření celkového přehledu o názorech 

respondentů ve všech oblastech spolupráce rodičů a školy. 

V příloze číslo 1 je vzor dotazníku, který byl distribuován respondentům šetření. V příloze 

Číslo 2 jsou uvedeny souhrnné údaje vyhodnocené po ukončení sběru dat. 
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Celkové počty oslovených jsou uvedeny v následujícím přehledu a tabulce. Celková 

úspěšnost při návratnosti je pak přehledně vidět v grafu 1. 

Celkový počet odeslaných dotazníků 150 

Celkový počet respondentů (vyplněných dotazníků) 111 

Celkový počet ztracených (nevrácených) dotazníků 39 

Návratnost dotazníků: 

Dotazník Počet ks % 

Odesláno dotazníků 150 100% 
Vráceno dotazníků 111 74% 
Ztraceno - nevrácené dotazníky 39 26% 

Poměr počtu vrácených a nevrácených dotazníků 

39; 26%. 

Návratnost dotazníků byla 
překvapivě vysoká (74%). 
Respondenti přistupovali 
к vyplňování dotazníků velmi 
zodpovědně. 

* Vráceno 

* Nevráceno 

.111; 74% 

Graf 1 - vyhodnocení návratnosti dotazníků 
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8.3 VYHODNOCENÍ A INTERPRETACE VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ 

Kategorie respondentů: 

Kategorie osob 
Respondenti - rodiče 
Respondenti - prarodiče 
Celkem respondentů 

Z grafu zjišťujeme, že 
v současné době se mění 
dříve běžná skutečnost -
s malými dětmi pomáhali 
prarodiče. Dnes jsou ve 
spoustě případů ještě aktivní 
pracovně, proto se projevila 
převaha respondentů rodičů 
(90%). 

Počet % 
100 90% 

11 10% 
111 100% 

Kategorie respondentů 

Respondenti - rodiče 

Respondenti - prarodiče 

Graf 2 - kategorie respondentů zapojených do šetření 
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Identifikace školy: 

Umístění školy - dislokace Počet škol 

Vesnická mateřská škola 7 

Městská mateřská škola 3 

Identifikace školy 

- Vesnická mateřská škola 

* Městská mateřská škola 

Pro anketní setření byly do 
statistického výběru zařazeny 
mateřské školy v blízkém 
okolí města Chomutova a 
zastoupeny jsou také tři 
„městské" školy. Hlavním 
kriteriem pro zařazení školy 
do výběru byla ochota 
zařízení zapojit se do 
výzkumu. Oblast, ze které byl 
výběr proveden, trpí 
nedostatkem volných míst 
v mateřských školách. 

Graf 3 - identifikace školského zařízení dle" dislokace" 
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Co pro Vás znamená spolupráce se školou? 

Téma volné otázky Počet respondentů 

Dostavit se na schůzky rodičů 100 

Dle možnosti pracovat s dítětem na dekorativních předmětech 89 

Možnost zúčastnit se akcí 100 

Sběr papíru a PET lahví 46 

Materiální pomoc 60 

Účast na aktivitách školy 60 

Finance 3 

Sponzorské dary 3 

Ca pro Vás znamená spolupráce se školou? 

Sponzorské dary 

Finance 

Účast na aktivitách školy 

Materiální pomoc 

Sběr papíru a pet lahví 

Možnost zúčastnit se akcí 

Dle možnosti pracovat s dítětem na.. 

Dostavit se na schůzky rodičů 

0 20 40 60 80 100 

Tato volná otázka nám 
signalizuje tradiční představu 
spolupráce, v podobě třídních 
schůzek a možností zúčastnit 
se akcí školy. 

Plný počet, 100 respondentů 
nám tedy poukázal na dvě 
tradiční akce, které se 
pokusíme v modelu následně 
proměnit v netradiční. 

Graf 4 - volná otázka: význam spolupráce se školou 

27 



8.3.1 Vyhodnocení a interpretace první oblasti spolupráce 

KOMUNIKACE MEZI RODINOU A ŠKOLOU" 

Následující tabulka předkládá souhrn odpovědí respondentů na otázky z 1. části dotazníku. 
Uvedený údaj uvádí počet odpovědí na danou otázku. 

Respondenti měli označit křížkem odpověď dle uvedených pokynů: 

1 - rozhodně ano 
2 - spíše ano 
3 - spíše ne 
4 - rozhodně ne 

KOMUNIKACE MEZI RODINOU A ŠKOLOU 1 2 3 4 

1. Jste jasně informováni o „životě" školy (organizaci)? 10 46 55 
2. Jste jasně informováni o zaměření školy, je vám vše 

vysvětlováno? 10 79 22 

3. Máte pocit, že s vámi učitelé hovoří jako s „malými 

dětmi" 92 19 

4. Jste přijímáni školou jako partneři? 
5 91 15 

5. Jste spokojeni s partnerskou komunikací mezi vámi a 

pedagogy? 10 59 42 

6. Jste spokojeni s komunikací i ostatních zaměstnanců 

(domovnice, kuchařka...)? 11 20 80 

7. Jste včas seznamováni s jakoukoliv změnou ve škole? Jste včas seznamováni s jakoukoliv změnou ve škole? 
80 21 10 

8. Berete učitele jako odborníka na vzdělávání Vašeho 

dítěte? 81 30 
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Rozbor jednotlivých otázek 

Na následujících grafech je přehledně vidět výsledek šetření v jednotlivých anketních 

otázkách první části dotazníku. Na pravé straně jsou v popisku uvedeny doplňující 

informace. 

60 

0 i 
1-rozhodné ANO 2-spiše ANO 3-spíšeNC 4-rozhodné NE 

* Jste jasně informováni o „životě" školy (organizaci)? 

Odpovědi na tuto otázku jsou 
váhavé. 46 respondentů 
uvedlo, že je spíše 
informováno a zároveň 55 
respondentů odpovědělo, že 
spíš není. 

Odpovědi, které nejsou 
jednoznačně pozitivní nebo 
jednoznačně negativní nám 
ukazují spíše na Potíže 
v oboustranné komunikaci. 

Graf 1-1 prezentuje četnost odpovědí respondentů na otázku „Jste jasně informováni o 

životě školy?" 

80 

70 
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с QJ 60 
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10 

0 
1 • ruzhodně ANO 2-spiše ANO 3-spíše NF 4-rozhodně NE 

* Jste jasně informováni o zaměřeni školy, je vám vše vysvětlováno? 

Z výsledků prezentace 
v grafu je zřejmé, že 79 
rodičů považuje informace o 
zaměření školy za spíš 
nedostatečné. Rozhodně 
nedostatečné 22 rodičů. 

Pro ředitelky škol vyplývá 
úkol - zabývat se předáváním 
informací o zaměření školy 
rodičům. 

Graf 1-2 prezentuje četnost odpovědí respondentů na otázku „Jste jasně informováni o 

zaměření školy, je vám vše vysvětlováno?" 
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О ! 
1 - rozhodně ANO 2 - spiše ANO В - spíše NE <1 - rozhodně NF 

* Máte pocit, Je s vámi učitelé hovoři „jako s malými dětmi" ? 

92 rodičů má pocit, že s nimi 
učitelé hovoří jako s malými 
dětmi. Byla otázka správně 
pochopena? Nebo se zde 
projevuje „snaha" učitelů 
vychovávat, bez ohledu na to, 
zda se jedná o dítě či 
dospělého „žáka"? 

DOPORUČENÍ - pozor, na 
„nevyžádané rady", které 
nám kolikrát nepřísluší 
sdělovat či konstatovat. 

Graf 1-3 odpovědi respondentů na otázku „Máte pocit, ze s vámi učitelé hovoří jako 
s malými dětmi?" 

0 r 
1 - rozhodně ANO 2-spiše ANO 3-spiše NE 1 rozhodné NF 

* Jste přijimáni školou jako partneři? 

Odpověď na tuto otázku 
doplňuje výsledky předchozí 
otázky - jestliže učitelé berou 
rodiče jako „žáky", pak je 
zpravidla nepovažují za 
rovnocenné partnery. Pouze 5 
rodičů z celkového počtu je 
spíše přijímáno jako partneři. 
91 rodičů spíše nemá pocit 
přijmutí partnersky. 
Tento výsledek dokazuje -
nepřijetí rodičů jako partnerů. 

Graf 1-4 prezentuje četnost odpovědí respondentů na otázku „Jste přijímáni školou jako 

partneři?" 
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1 • rozhodně ANO 2-spíše ANO 3-spíše NE 1- rozhodné NE 

* Jste spokojeni s partnerskou komunikaci mezi vámi a pedagogy? 

V této odpovědi 10 rodičů 
rozhodně souhlasí a 59 je 
spíše spokojeno s partnerskou 
komunikací 

Výsledek nekoresponduje 
s předchozí odpovědí. 

Graf 1-5 prezentuje četnost odpovědí respondentů na otázku „Jste spokojeni s partnerskou 

komunikací mezi vámi a pedagogy?" 
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! Jste spokojeni s komunikací i ostatních zaměstnanců (domovnice, kuchařka...)? 

80 respondentů je 
přesvědčeno o nespokojenosti 
s komunikací všech 
zaměstnanců školy. 

Výsledek nás ujišťuje 
o potřebě zapojit do vzájemné 
komunikace a také spolupráce 
školy a rodičů všechny 
zaměstnance školy. 

Graf 1-6 prezentuje četnost odpovědí respondentů na otázku „Jste spokojeni s komunikací 
ostatních zaměstnanců (domovnice, kuchařka)?" 
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Z velmi kladného výsledku je 
patrné, že školy začínají 
v současnosti komunikaci 
zaměřenou na zákazníka 
rozvíjet. 

A každý zákazník musí být 
ihned seznámen s jakoukoliv 
změnou. 

Graf 1-7 četnost odpovědí respondentů na otázku „Jste včas seznamováni s jakoukoliv 

změnou ve škole?" 
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* Berete učitele jako odborníka na vzdělávání Vašeho dítěte? 

81respondentů se vyjádřilo o 
odbornosti učitelů velmi 
kladně. 

Jestliže rodiče vidí učitele 
jako odborníky ve vzdělávání 
svých dětí, mají výhodu 
к získávání rodičů pro 
spolupráci. 

Graf 1-8 prezentuje četnost odpovědí respondentů na otázku „Berete učitele jako 

odborníka na vzdělávání Vašeho dítěte?" 
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8. 3. 2 Vyhodnocení a interpretace druhé oblasti spolupráce 

ZAPOJENÍ RODIČŮ DO ŽIVOTA ŠKOLY" 

Souhrn odpovědí respondentů na otázky z 2. části dotazníku. Uvedený údaj uvádí počet 
odpovědí na danou otázku. 

Respondenti měli označit křížkem odpověď dle uvedených pokynů: 

1 - rozhodně ano 
2 - spíše ano 
3 - spíše ne 
4 - rozhodně ne 

ZAPOJENÍ RODIČŮ DO ŽIVOTA ŠKOLY 1 2 3 4 

1. Využíváte možnost zapojit se během dne do života školy? 
98 13 

2. Pomáháte škole materiálně (přinášíte materiál pro tvoření 

dětí)? 87 13 11 

3. Pomáháte škole finančně? (sponzorujete ji) 
3 100 8 

К H Jste ochotni pomoci při výjezdu např. na divadelní 

představení? 5 30 65 11 

Jste ochotni zorganizovat dětem „exkurzi" do podniku, 
: i kde pracujete? 3 28 60 20 

в Jste ochotni besedovat s dětmi o svém koníčku? 
25 65 21 

Účastníte se akcí pořádaných školou? 54 Účastníte se akcí pořádaných školou? 54 10 30 17 
8. Jezdíte s dětmi a pedagogy na „víkendové hraní"? 

20 91 
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Rozbor jednotlivých otázek 

Na následujících grafech je přehledně vidět výsledek šetření v jednotlivých anketních 
otázkách druhé části dotazníku. Na pravé straně jsou v popisku uvedeny doplňující 
informace. 
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* Využíváte možnost zapojit se b ě h e m dne do života školy? 

Z jednoznačného, ale spíše 
negativního výsledku (98 
hlasů) vyplývá, že rodiče 
nevyužívají možnost zapojení 
se během dne do života školy. 

Velký vliv má pracovní 
vytížení rodičů, v modelu se 
tedy zaměřím dohodě 
s těmito pracujícími a na 
matky s menšími dětmi na 
mateřské dovolené. 

Graf 2-1 četnost odpovědí respondentů na otázku „ Využíváte možnost zapojit se během dne 

do života školy?" 

87 rodičů v převážné většině 
případů spolupracují při 
zajištění výtvarného a 
pracovního materiálu. 

To znamená, že uvedená 
forma spolupráce je velmi 
kladně přijímána. 
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w P o m á h á t e škole mate r i á lně ( př inášíte mater iá l pro tvoření dě t í ) ? 

Graf 2-2 prezentuje četnost odpovědí respondentů na otázku „Pomáháte škole materiálně 

(přinášíte materiál pro tvoření dětí)?" 
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1 - rozhodné ANO J -ipí ieANO 3 -ipi ïeNF 4 - íoíhodně NE 

T P o m á h á t e Škole f inančně ? ( sponzorujete ji) 

Na rozdíl od předchozího 
grafu finančně je ochotno 
škole pomoci jen velmi málo 
rodičů (3 respondenti). 
Celkem 108 respondentů se 
na tuto otázku vyjádřilo 
záporně. 

V modelu se zaměřím na 
možnosti a podporu 
finančního zapojování. 

Graf 2-3 prezentuje četnost odpovědí respondentů, na otázku „Pomáháte škole finančně?" 

(sponzorujete ji) 

Tento graf, přestože nám 

ukazuje 76 negativních 

odpovědí, nám na druhé 

straně uvádí, ačkoliv menší 

počet, 35 rodičů je ochotných 

spolupracovat. 

Graf 2-4 prezentuje četnost odpovědí respondentů na otázku „Jste ochotni pomoci při 

výjezdu např. na divadelní představení?" 
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Jen 3 respondenti uvedli 
rozhodně kladnou odpověď 
na danou otázku. 

Dvacet respondentů uvádí 
rozhodně negativní odpověď 
a zbytek respondentů dodalo 
„odpověď váhavou" (spíše 
ano - spíše ne). 

EXURZE - téma 
vzájemné diskuze. 

do 

Graf 2-5 prezentuje četnost odpovědí respondentů na otázku „Jste ochotni zorganizovat 

dětem „exkurzi" do podniku, kde pracujete?" 

Besedování s dětmi o svém 
koníčku - tato otázka prý 
mnoho rodičů zaskočila. 

Váhavé rozhodování (spíše 
ano - spíše ne) se objevilo 
dohromady v 90 případech. 
21 respondentů odpovědělo 
rozhodně ne. 

Graf 2-6 četnost odpovědí respondentů na otázku „Jste ochotni besedovat s dětmi o svém 

koníčku?" 
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Výsledek grafu nám 
signalizuje 54 aktivních 
rodičů, kteří se účastní akcí 
pořádaných školou. 

Je třeba netradičních akcí či 
akce, které si rodiče sami 
naplánují. 

Graf 2-7 prezentuje četnost odpovědí respondentů na otázku „Účastníte se akcí 

pořádaných školou?" 

91 respondentů se rozhodně 
nepodílí na víkendovém hraní 
společně s pedagogy. Je 
zřejmé, že tato aktivita zatím 
nemá u rodičů odpovídající 
podporu. 

Přesto však 20 dotázaných 
projevilo ochotu se zapojit. 

Graf 2-8 četnost odpovědí respondentů na otázku „Jezdíte s dětmi a pedagogy na 

víkendové hraní? " 
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8. 3. 3 Vyhodnocení a interpretace třetí oblasti spolupráce 

„AKTIVNÍ ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ, ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ ŠKOLY" 

Souhrn odpovědí respondentů na otázky z 3. části dotazníku. Uvedený údaj uvádí počet 
odpovědí na danou otázku. 

Respondenti měli označit křížkem odpověď dle uvedených pokynů: 

1 - rozhodně ano 
2 - spíše ano 
3 - spise ne 
4 - rozhodně ne 

AKTIVNÍ UCAST NA ROZHODOVANÍ, RIZENÍ 

A PLÁNOVÁNI ŠKOLY 

Podílíte se na plánování spolupráce s mateřskou školou? 

Přicházíte sami s návrhy činností a aktivit, které by mohla 

škola společně s vámi uskutečnit? 

Máte možnost podílet se a zasahovat do školního 

vzdělávacího plánu? 

Zasahujete a podílíte se připomínkami a návrhy do 

školního vzdělávacího plánu? 

Přicházíte s připomínkami zaměřenými na zlepšení práce 

školy? 

Vyplňujete hodnotící dotazníky o vaší škole? 

Máte při vaší mateřské škole Radu rodičů? 

Jste aktivně zapojeni v Radě rodičů? 

1 2 3 4 

3 89 19 

5 2 83 21 

87 24 

87 24 

10 38 52 

40 

20 

5 

10 58 

11 

3 

91 

106 
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Rozbor jednotlivých otázek 

Na následujících grafech je přehledně vidět výsledek šetření v jednotlivých anketních 
otázkách třetí části dotazníku. Na pravé straně jsou v popisku uvedeny doplňující 
informace. 

Výsledek grafu naznačuje 
velké možnosti v oblasti 
spolupráce. 

89 rodičů se spíše nepodílí na 
plánování spolupráce se 
školou. 

Pouze 3 rodiče z celkového 
počtu se spíše občas podílí. 

Graf 3-1 odpovědí respondentů na otázku „Podílíte se na plánování spolupráce 

s mateřskou školou?" 
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• Přicházíte sami s návr hy činnosti a aktivit, 
uskutečnit? 

které by mohla škola společně s vámi 

Stejně jako v předcházejícím 
grafu je 83 rodičů spíše 
negativní, aktivní je pouze 5 
rodičů. 

Graf 3-2 prezentuje četnost odpovědí respondentů na otázku „Přicházíte sami s návrhy 

činností a aktivit, které by mohla škola společně s vámi uskutečnit?" 
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4 - rozhodné NE 1 - rozhodné ANO 

• Máte možnost podílet se a zasahovat do školního v/délávacího plánu? 

Tato odpověď je přínosem 
к zamyšlení pro všechny. 
Více než 80 respondentů 
odpovědělo, že má možnost 
podílet se a zasahovat do 
školního vzdělávacího plánu. 

A zasahuje? Na tuto otázku 
nám přináší odpověď 
následující graf. 

Graf 3-3 prezentuje četnost odpovědí respondentů na otázku „Máte možnost podílet se a 

zasahovat do školního vzdělávacího plánu?" 
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. Zasahujete a podílíte se připomínkami a návrhy do školního vzdělávacího p l á n u j 

Výsledek, prezentovaný tímto 
grafem, poukazuje na 
skutečnost, že rodiče s velkou 
pravděpodobností nejsou 
přesně seznámeni s podstatou 
školního vzdělávacího plánu. 
V opačném případě by se 
určitě našel alespoň jeden 
rodič, který by odpověděl 
kladně. 87 odpovědí je spíše 
ne, 24 odpovědí je rozhodně 
NE. 

Graf 3-4 prezentuje četnost odpovědí respondentů na otázku „Zasahujete a podílíte 

připomínkami a návrhy do školního vzdělávacího plánu?" 

se 
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10 aktivních rodičů, kteří 
mají zájem na zlepšení práce 
školy. 38 spíše ano. 
Z výpočtu zjistíme, že více 
jak polovina respondentů jen 
pasivně přihlíží. Tato oblast 
je opravdu zapotřebí změnit. 

Graf 3-5 prezentuje četnost odpovědí respondentů na otázku „Přicházíte s připomínkami 
zaměřenými na zlepšení práce školy?" 

Z odpovědí respondentů lze 

usoudit, že necelá polovina 

dotázaných ochotně vyplní 

dotazníky a u druhé poloviny 

není zájem. 

Graf 3-6 prezentuje četnost odpovědí respondentů na otázku „Vyplňujete hodnotící 

dotazníky o vaší škole?" 
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Na tomto grafu je dobře 
patrná absence Rady rodičů 
ve většině škol. Pouze 20 
dotazovaných odpovědělo 
kladně, ostatní respondenti 
nemají možnost se zapojit 
nebo o Radě rodičů vůbec 
nevědí. 

Graf 3-7 prezentuje četnost odpovědí respondentů na otázku „Máte při vaší mateřské škole 

Radu rodičů?" 

Posledním graf prezentuje 
jednoznačný výsledek, kdy 
aktivní zapojení rodičů v 
„Radě" je velmi nízké - jen 
v pěti případech se rodiče 
rozhodli pro spolupráci. 

•• «kin 1 - soiše NE 4-rozhodně NE 1-rozhodné ANO 2-spise ANO 3 spise™. 

m J s te akt ivně zapojeni v Radě rod ičů? 

Graf 3-8 prezentuje četnost odpovědí respondentů na otázku „ Jste aktivně zapojeni v Radě 

rodičů ? " 

42 



8.4 CELKOVÉ ZÁVĚRY ŠETŘENÍ JAKO VÝCHODISKO PRO NAVRŽENÝ 
MODEL 

V oblasti komunikace mezi rodinou a školou: 

• zapojit rodiče, prarodiče do života školy, 

• zaměřit se na oboustrannou komunikaci, která bude zlepšovat vzájemnou 

informovanost mezi rodiči a školou, 

• předávat informace jasně a srozumitelně, 

• pedagogové se musí změnit z poučující a nadřazené osobnosti na partnerskou, 

rovnocennou 

• hledat nové cesty, způsoby, možnosti vedoucí к informovanosti rodičů, 

• začleňovat do vzájemného partnerství i provozní zaměstnance školy, 

• komunikovat s rodiči, vzájemným respektováním a ochotou upevňovat partnerský 

vztah, 

• zastávat i nadále roli odborníka (pedagogové) a rozvíjet výhodu partnerství s rodiči. 

V oblasti zapojení rodičů do života školy: 

• hledat nové způsoby budování vztahů a překonávání překážek, 

• zapojit rodiče do vzdělávacího procesu ve škole, 

• nabídnout prostor pro aktivity maminkám s malými dětmi na mateřské dovolené 

• i nadále využívat zájem a ochotu rodičů při zajišťování výtvarného a pracovního 

materiálu pro činnost dětí, 

• hledat nové cesty к získávání rodičů к finančnímu sponzoringu, 

• hledat nové způsoby netradičního setkávání a aktivit s rodiči a dětmi, 

• hledat cesty к aktivní spolupráci s rodiči při akcích, 

• hledat nové formy spolupráce mezi rodinou a školou. 
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V oblasti aktivní účasti na rozhodování, řízení, plánování: 

• poskytovat rodičům možnosti kurzů, seminářů a besed - vzdělávání rodičů, 

• vytvořit prostor к naslouchání, informování, ale také ke společné činnosti a 

rozhodování, 

• poskytnout prostor ke společnému plánování, 

• využít návrhy, které vycházejí z podnětů rodičů, 

• využít ochoty rodičů při řízení společných akcí, 

• založit Radu rodičů. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

9 VYTVOŘENÍ EFEKTIVNÍHO MODELU SPOLUPRÁCE MEZI 

RODINOU A ŠKOLOU 

Efektivní model spolupráce mateřské školy a rodiny má vyšší nároky. Nejde 

podporu rodiny ve smyslu „ulehčení" od rodičovských povinností, ale objevuje s 

důležitá myšlenka podpory rodiny i ve vztahu ke škole. 

Proč takový model aplikovat do mateřské školy? 

Tento model nám přináší velké obohacení programu o další konkrétní akce a činnosti 

v rámci školy i mimo školu podle možností jednotlivých rodičů. 

CÍLE MODELU: 

1. Zapojit rodiče do života školy. 

2. Hledat další možnosti pro rodiče na mateřské dovolené. 

3. Vytvořit efektivní školu, otevřenou školu. 

4. Upevňovat vztahy mezi všemi partnery: škola - dítě - rodiče. 

5. Umožnit rodičovská setkání v malých skupinách: pedagog - odborník - rodiče 

6. Vytvořit podnětné prostředí pro vzájemnou spolupráci. 

7. Otevřít cesty netradičním způsobům spolupráce. 
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9.1 POSTUP TVORBY MODELU 

Celý postup formování modelu se skládá postupně ze šesti na sebe navazujících etap. 

Každou etapu charakterizuje mnoho úsilí, nových podnětů, maximální porozumění a 

samozřejmě vytrvalost. Model je tvořen na období jednoho roku, poté je vhodné provést 

důslednou evaluaci a podle zjištěných výsledků zrealizovat další postup. Po ročním úsilí se 

zcela jistě dostaví úspěch alespoň v některé z uvedených etap. Jednou z velmi důležitých 

oblastí je předávání informací o tvorbě modelu. Informovanost lze provést různými 

formami (informace na nástěnce, ve školním časopise, na www-stránkách školy), ale také 

je vhodné zkusit netradiční způsob, např. informační leták, „kniha" vytvořená dítětem 

apod. 

Seznámení rodičů s cílem školy při budování partnerství mezi školou a rodiči 

• Model je vhodné prezentovat již při zápisu dětí do mateřské školy, domluvit si 

s rodiči nově příchozích dětí setkání, které je vhodné uskutečnit v měsíci červnu 

Toto setkání povede к vzájemnému poznání, seznámení s organizací školy a 

zmapování aktivní pomoci škole ze strany rodičů. 

• Uskutečnit setkání všech rodičů v měsíci září s cílem společného objasnění 

spolupráce, tradic školy v kontextu se vzdělávacím programem školy. 

ŠEST ETAP TVORBY MODELU: 

• Zmapování dosavadní situace spolupráce s rodinou 

• Vytvoření týmu spolupracovníků ze zaměstnanců školy 

• Navázání spolupráce s rodiči a seznámení s modelem 

• Plánování a hledání cest spolupráce 

• Realizace modelu ve spolupráci školy a rodičů 

• Hodnocení a provedení výzkumu 
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PRVNÍ ETAPA 

ZMAPOVÁNÍ SITUACE (výzkum) 

Než začneme rozvíjet partnerství a budovat model, je třeba zmapovat aktuální situaci 

vztahů školy a rodiny. Výzkum provádí ředitelka školy dotazníkovou metodou směrem 

к zaměstnancům školy i rodičům. Závěry, ke kterým dospějeme, budou základem к další 

spolupráci. 

Po realizovaném výzkumu je třeba uskutečnit poradu se všemi zaměstnanci školy 

zaměřenou na seznámení s výsledky dotazníkového šetření a se společnou diskuzí 

o očekávání a představách vznikajícího partnerství. 

Hlavním tématem porady bude „Inovace ve spolupráci školy s rodiči". 

Zaměříme se na: 

procesy - testování a zavádění nových metod, postupů a forem spolupráce, 

cíle - otevírání nových oblastí spolupráce, 

na modely - zavedení nového modelu spolupráce. 

DRUHÁ ETAPA 

VYTVOŘENÍ TÝMU ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY 

Ze zaměstnanců školy je nutné vytvořit tým, který bude garantem při realizaci změn 

v oblasti spolupráce školy s rodinou. Ideální je, pokud se podaří získat pro uváděné změny 

kolektiv lidí patřících mezi nositele mínění, potom ostatní členové sboru je budou 

následovat a dojde к zaměření se na oboustrannou komunikaci, která bude zlepšovat 
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vzájemnou informovanost mezi rodiči a školou. Klíčem spolupráce v týmu je sdílení cíle, 

kvalitní komunikace, rozdělení rolí, kvalitní vztahy, možnosti rozvoje.6 

Příprava týmu školy к vzniku efektivního modelu spolupráce s rodiči proběhne 

v těchto dílčích krocích: 

• podání informací ředitelkou školy o postupné proměně dosavadní spolupráce 

s rodinou, 

• seznámení s postupem proměny, 

• přijmutí nové partnerské role pedagogů i zaměstnanců školy vůči rodičům -

zajištění odborných seminářů zabývajících se touto tematikou, 

• vytvoření efektivního informačního systému školy. 

TŘETÍ ETAPA 

NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE S RODIČI A SEZNÁMENÍ S MODFI FM 

Tato třetí etapa je nesmírně důležitá. Partnerství je rovnocenný vztah. Aby mohl být 

naplňován, je třeba vytvořit prostor к naslouchání, informování, ale také ke společné 

činnosti a rozhodování. 

JEDNOTLIVÉ KROKY К PARTNERSTVÍ: 

6 Plamínek, J. Vedení lidí, týmů a firem., 2. vyd. Praha: Grada 2005. ISBN 80-247-

1092-7. 
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V budování týmu partnerů je zapotřebí: 

• mít mezi sebou stálou kontaktní osobu, která dohlíží na průběh realizace a vše 

organizuje, 

• vzbudit zájem o spolupráci, 

• mít možnost vyslovit svá přání, očekávání a cíle, 

• dohodnout se na společných cílech, pracovat společně, 

• snažit se najít společné řešení, které vyhovuje oběma kooperujícím stranám, 

• dohodnout se a řešit vzniklé problémy. 

Otevírání se směrem к rodičům by mělo být vedeno shora, ze strany vedení školy, které 

postupně pro tyto myšlenky získává jak pedagogy, tak zaměstnance i partnery vně školy. 

Vytvoření příjemného klimatu školy, kde se budou cítit dobře nejenom děti, ale bude zde 

příjemně i rodičům, je další nezbytnou podmínkou pro vznikající spolupráci. 

Vytvoření podnětného prostředí, tedy prostředí, které umožní rodičům seznamovat se 

s prostředím školy. Rodiče mají možnost vstupu do všech prostor, seznamují se s novými 

trendy ve vzdělávání, spolupodílejí se na řešení a podpoře projektů. Vytváříme prostředí 

zajímavé, obsahově bohaté. 

Postupné prohlubování spolupráce, vztahového chování, jehož výsledkem má být zisk 

na obou stranách. Cílem ředitelek škol je přesvědčování o hodnotách, které ve vztazích 

jsou, a může jich být za určitých okolností dostatek pro všechny. Skutečnou spolupráci 

provází pocit sdílení. Pokud existují společné cíle přijatelné pro celou skupinu, mohou 

skupinu velmi účinně stmelit a spolupráce je velmi logickým důsledkem takto vzniklé 

soudržnosti. 

Navázání partnerského vztahu s rodiči. Obě strany se začnou vzájemně respektovat, 

akceptovat postavení a přínos druhé strany pro daný proces. Objeví se ochota diskutovat 

o tom, jak mohou jednotlivé strany ve vzájemné spolupráci či součinnosti daný proces 

zlepšit. 
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Cíle vztahu: 

• hledat inovativní způsoby spolupráce, potřeba dohodnout se na společných 

postupech, 

• monitorovat vzájemné podávání si informací o úspěchu či neúspěchu, sdílet 

informace a zkušenosti, 

• posilovat partnerství se zapojením do plánovacích, rozhodovacích a 

vzdělávacích procesů, 

• vytvářet motivované skupiny s vlastními plány, představami, 

• přijmout nové partnerské role pedagogů i zaměstnanců školy vůči rodičům -

zajistit konání odborných seminářů zabývajících se touto tematikou, 

• vytvořit efektivní informační systém školy. 

Vytvoření společné vize spolupráce mezi školou a rodiči - cesta к vizi začíná názory 

jednotlivých členů. Vlastní vize každého jedince motivuje. Při tomto postupu vznikne 

vize, kterou budou všichni sdílet a každý ji bude realizovat. Pro každou spolupráci je 

nezbytné, aby se partneři dohodli na tom, co bude považováno za pokrok к úspěchu. Škola, 

která je vedená vizí, je tvůrčí. Lidé svou loajalitu vztahují к myšlenkám spolupráce a 

cílům. Řeší-li se problém a mají-li několik možností, neobracejí se na ředitelku školy, ale 

samostatně zjišťují, která možnost vede к naplnění určeného cíle. 

DOPORUČENÍ - je vhodné použít brainstorming. Čím víc je myšlenek, nápadů, podnětů, 

přístupů, tím spíš se nalezne správné řešení. Skupina dokáže vyprodukovat více řešení než 

jednotlivec. Věci prospívá, když se podaří oddělit tvůrčí fázi myšlení od kritické. 

SPOLEČNÉ VYTVOŘENÍ PRAVIDEL SPOLUPRÁCE 

Úspěšnou spolupráci nám pomohou naplňovat základní pravidla o vzájemné spolupráci 

s kterými budou obě strany (zaměstnanci školy i rodiče) srozuměny a která budou také 

viditelně vyvěšena na veřejně přístupném místě a webových stánkách školy. Tato pravidla, 

jestliže chceme rozvíjet spolupráci, je třeba dodržovat a respektovat. 

Následuje také vytvoření týmu pro řízení spolupráce. Tento tým by měl mít zástupce už 

nejen z řad pedagogů a provozních zaměstnanců, ale i rodičů. Role jednotlivých členů jsou 

jasně definované. Funguje efektivní komunikační struktura. Tým zkoumá, jak vzájemnou 
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spoluprací pomoci škole v jednotlivých oblastech. Výsledky zjišťuje SWOT analýzou 

nebo jinými výzkumnými metodami, na kterých se společně domluví. 

ČTVRTÁ ETAPA 

PLÁNOVÁNÍ A HLEDÁNÍ CEST SPOLUPRÁCE 

Po formulování pravidel spolupráce, která je zapotřebí společně dodržovat, a vytvoření 

společné vize začneme s tvorbou plánu. 

Vezmeme v úvahu výsledky výzkumu a společně se pokoušíme o vytvoření PLÁNU 

PARTNERSTVÍ. Opět je zapotřebí spolupráce a využití podnětů a návrhů všech rodičů. Je 

důležité, aby byl tento plán pružný, aby se mohl přizpůsobovat podnětům z obou stran a 

bylo ho možné doplňovat. 

Na počátku práce na vytvoření plánu stojí výzva „Zapojíme se všichni?" Je třeba si 

uvědomit, kde se škola v oblasti spolupráce s rodiči nachází dnes a jaké je očekávání. 

Plán by měl zvažovat následující oblasti 

• záměr, kam bude škola směřovat v oblasti spolupráce, 

• plánování budoucnosti, 

• vzájemná výměna očekávání ze společných setkání, 

• vize, na které se domluvili všichni účastníci, 

• definování potřeb, které potřebujeme к uskutečnění cíle, 

• časový plán, 

• struktura vedení к uskutečnění vize a určení rolí, 

• zajištění finančních zdrojů, 

• plán zhodnocení uskutečněné spolupráce, 

• přílohy. 
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Dobře sestavený plán umožní: 

• Společné vnímání a realizovatelnost cílů, úkolů a opatření. 

• Ověřit správnost strategie a její rozvoj. 

• Včas a správně reagovat na změnu podmínek. Přizpůsobit se vývoji skutečnosti a 

dosáhnout opravdu dobrých výsledků. 

Spolupráci s rodinou lze podpořit, jak uvádí program „Začít spolu", i tzv. rodinným 

koordinátorem - dobrovolníkem z řad rodičů, který koordinuje spolupráci s rodiči a 

zároveň je součástí týmu spolupráce. Koordinátor by měl být snadno přístupný pro 

všechny partnery. 

К základním požadavkům na koordinátora patří: 

• mít dobré komunikační dovednosti, 

• mít organizační a řídicí dovednosti, 

• mít zájem o spolupráci. 

Kompetence koordinátora: 

• vyhledávat společné cesty vedoucí ke spolupráci, 

• dbát o zveřejňování školy к rodičům, poté i občanům, 

• dohlížet, zda škola realizuje různé aktivity ve spolupráci, 

• snažit se o rozvoj vzájemné spolupráce mezi oběma stranami. 

52 



PÁTÁ ETAPA 

REALIZACE MODELU VE SPOLUPRÁCI ŠKOLY A RODIČŮ 

Jakmile se všichni zúčastnění shodnou a domluví na postupu modelu, začne vlastní 

realizace. Vyvíjíme snahu o naplnění společné vize, plníme akce, na kterých jsme se 

domluvili. Aby mohlo docházet ke sdílení a obohacování informací a zkušeností, je třeba 

poskytnout příležitosti ke společné činnosti. Využíváme také rodiče к organizačnímu 

zajištění akcí. V průběhu realizace je také možné vytvořit prostor pro inovaci, 

experimentování ve smyslu nabídky netradičních forem akce či netradiční spolupráce. 

ŠESTÁ ETAPA 

HODNOCENÍ A PROVEDENÍ VÝZKUMU 

Poslední etapu provádíme kdykoliv dle potřeby. Hodnotící a výzkumné podklady pro 

vyhodnocení modelu připraví tým pro řízení spolupráce. Tento tým reaguje na podněty a 

připomínky ze strany rodičů i školy. Ze závěrů vyvodíme náležité změny v efektivním 

modelu spolupráce. 

Cíle monitorování a hodnocení: 

• kvalita a účelnost naplánovaných činností, 

• význam a výsledek činností, 

• hodnocení zahrnuje i plánování, organizování, řízení, vedení, monitorování, 

posouzení cílů. 
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ZÁVĚREČNÁ OTÁZKA: 

Co se nám podařilo, a co nikoli, jaké jsme získali zkušenosti, co vyvodit pro naši další 
práci? 

Z výzkumu a z poznatků získaných z různých zdrojů vytvoříme podkladové materiály pro 

EFEKTIVNÍ MODEL SPOLUPRÁCE na nadcházející školní rok. 

9.2 ATIVITY URČENÉ KE SPOLUPRÁCI 

Každá škola volí z klasických přímých a nepřímých setkání, zde však uvedeme i některé 

z netradičních aktivit spolupráce: 

• Odpoledne pro rodiče spolu se zapojením rodičů (interaktivní a komunikační hry -

viz příloha) 

• Odpoledne pro rodiče - „Pojďte si s námi hrát" 

• Víkendové akce pro rodiče s dětmi - výjezdy do hor, putování za ..., hledejme 

skřítka, 

• Sběr papíru 

• Pořádání seminářů dle volby rodičů 

• Vyzkoušejme si prožitkové učení - práce učitelek s rodiči, seznamování s formou 

práce dětí 

• Letní tábor s pomocí rodičů 

• Dílny - využití zájmů rodičů, rodiče si vzájemně dílny vedou 

• Burzy nápadů - tvoření „Nápadníku s rodiči" 

• Využití setkání s psychologem к zodpovězení otázek, které rodiče trápí (otázku 

napsat na lístek, odborníci je zodpoví) 

• Setkání s odborníky - lékař, logopéd, chirurg, zubař (péče o zdraví, práce 

s modelem kostry a našeho těla, informace o zdravé výživě a zdravém životním 

stylu v souladu s programem vyhlášeným MŠMT ČR „Zdraví pro 21. století") 
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Tvoření z papíru, kůže, látky společně - rodiče s dětmi - z hotových výrobků 

uspořádat výstavku na veřejném místě (obecní úřad, městský úřad, výloha aj.) 

Brigády na zahradě - s programem či posezením 

Velké možnosti jsou ve využití povolání rodičů a následná ukázka, beseda, 

posezení - Kuchařský den, Řidičovy trampoty, Návštěva restaurace (číšník), Šijeme 

na panenku, Dopoledne s policií apod. 

Využití zájmů rodičů - Horolezecký den, Zážitky z lesa (myslivec), Vytvoříme 

orchestr ( hra na hudební nástroje), Cvičíme v posilovně, Houbařský den atd. 

Účast rodičů - učitelů v běžném dni (zapojení rodičů do přímého výchovně 

vzdělávacího procesu) 

Vždy jedenkrát v měsíci „učení v přírodě" - již ráno se sejít na určeném místě a 

veškeré aktivity provádět v přírodě 

Den maminek - maminky v mateřské škole 

Den tatínků - tatínkové v mateřské škole 

Den sourozenců - odpolední hraní se sourozenci (je možné i tvoření) 

Den rodiny - zapojení celé rodiny 

Návštěvy v rodinách - umožňují pedagogům poznat více prostředí, ve kterém dítě 

žije 

Návštěvy ZOO, divadel, muzea, lesoparku, arboreta, botanické zahrady - vždy 

spojit s programem - mít připravenou „brožuru s úkoly, domalovánkami, 

grafomotorikou, labyrinty aj. Cílem je zjistit zpětnou vazbu - pamatují si děti, co 

viděly, dokážou spolupracovat ve skupině? 

Navazování přeshraniční spolupráce s mateřskými školami a uskutečnit setkání 

s programem 

Cvičení rodičů s dětmi - jóga, pohybové hry, hry s míčem, netradiční cvičení 

(padák, kelímky od jogurtu, ruličky od toaletního papíru, cvičení s posilovacími 

gumami, dětský aerobik, step aerobik ...) 

Muzikoterapie 

Seznamování s relaxačními technikami 

Spolupráce s Ústavem sociálních služeb - malování s babičkami, tvoření s dědečky 

Vítání občánků 

Fotbalový turnaj s tatínky 
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Společné tvoření hymny školy, vlajky školy, reklamních předmětů školy 

(skleničky, svíčky ...), loga školy 

Zdobení vánočního stromečku spolu s rodiči před mateřskou školou 

s doprovodným programem 

Rodičovské klání ve sportovní hale - různé soutěže, tradiční, netradiční 

Posezení u kávy - dvakrát ročně (rodiče si pouze vyměňují zkušenosti, vypráví si -

odpočívají) 

Cvičení s rodiči a dětmi 

Malování velikonočních vajíček netradičním způsobem (jak jsme je ještě nikdy 

nezdobili) 

Výroba draků a dračích hlaviček (tatínkové - výroba dračího domečku) 

Vyrábíme pohádkové postavy - z vyrobených postav následuje Pohádkový rej 

(akce pro obec) 

Nocování se skřítky - společné nocování dětí s rodiči v MŠ 

Setkání rodičů a dětí se zastupiteli obce (města) - „co nás pálí" 

Setkání rodičů a dětí s fotbalisty - „jak jste začínali hrát fotbal", videozáznam 

Společná tvorba filmu „jak vzájemně spolupracujeme" 

Společné natáčení filmu - ukázka na akademii 

Snažíme se o spolupráci v projektech (pomoc rodičů a dětí např. při výstavbě 

dopravního hřiště aj.) 

Společné poznávání v přírodní učebně - využití lupy, barometru, pinzety aj. 

Máme rádi pokusy a experimenty 

Novoroční putování 

Turistický výlet - „šlapu, šlapu, já vím kam .. ." 

Učíme se jezdit na kole 

Dopravní hřiště - jezdíme podle rad rodičů 

Každý něco umí 

Sportovní odpoledne na zahradě 

Vzdělávání rodičů - umožnit vytvoření rozlišných modelů interaktivního 

vzdělávání. Téma by si rodiče tvořili dle jejich zájmu apod. 

56 



AKTIVITY. KTERÉ SI PŘIPRAVÍ RODIČE PRO DĚTI 

• Pohádková stezka 

• Naučná stezka - poznávání zvířat, hmyzu, stromů aj. 

• Divadelní představení 

• Putování pohádkami - poznávání pohádek 

• Sportujeme pro zdraví 

• Poznáte nás - poznávání jednotlivých rodičů 

• Vyprávění o dětech - fotogalerie (poznávání dětí) 

• Tvořivé dílny (rodiče dětem) 

• Výzdoba oken mateřské školy (rodiče s dětmi - každý jedno okno) 

• Poznáte, co vařím? - „vaříme s maminkami" (poznávání jídel) 

• Vyprávění o tom, jak jsme rostli a jaké příhody jsme prováděli 

• Malování obrazů s rodiči - vytvoření galerie 

• Pleteme pomlázky - s pomocí tatínků 

• Den první pomoci 

• Podzimní zachumlání s babičkami (vyprávění pohádek) 

• Vonné lampičky naší babičky (masírování dětí s pomocí terapeutky) 

• Výroba masky na rej masek - přehlídka masek, průvod obcí, městem 

• Poznáváme operu a operetu aj. 
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10 ZÁVĚR 

Budování partnerských vztahů školy s rodinou patří dnes mezi klíčové oblasti řízení a 

rozvoje dobrých škol. Vzniká na základě porozumění a důvěry. Pro partnerství je třeba 

vytvořit dostatečný prostor к pořádání setkání, kde dochází к osobní komunikaci. 

Úspěšná a patřičná spolupráce se nevytvoří sama od sebe. Jde o dlouhodobý a nelehký 

proces, který předpokládá přijímání i předkládání myšlenek všemi zúčastněnými. Škola by 

měla své rodiče podporovat, uznávat jejich přínos a děkovat jim. 

Rodiče dění ve škole oceňují a ve stále větší míře na něm participují zatím však spíše jako 

příjemci než aktivních tvůrci. 

Do budoucna bude zřejmě třeba ještě dlouho vyjednávat a vysvětlovat pozice zúčastněných 

aktérů, než se podaří dosáhnout skutečné spolupráce v pravém slova smyslu. 

Mateřská škola by měla mít v oblasti rozvoje vzájemných vztahů a spolupráce následující 

kompetence: 

• plně a nezkresleně informovat o veškerém dění ve škole, které se dotýká rodičů 

dětí i celkového rozvoje školy, 

• ochotně vést dialog s rodiči a zodpovědět jejich veškeré dotazy a otázky, 

• umožnit rodičům projevit jejich nápady a iniciativu, 

• otevřít školu rodičům, 

• zapojit rodiče do spolurozhodování, 

• seznámit rodiče s plánem školy, třídy, 

• plánovat a organizovat společné akce - prohlubovat vzájemné poznání obou stran 
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Na závěr několik doporučení: 

• Mějte úctu к rodičům 

• Snažte se ke spolupráci získat celou rodinu 

• Hovořte s rodiči o vzájemných očekáváních 

• Buďte trpěliví 

• Používejte pozitivní hodnocení 

• Uplatňujte tvůrčí přístup a flexibilitu 

Aktivní spolupráce s rodiči je něčím univerzálním. Rodiče by měli podporovat svoje dítě. 

A škola i další instituce by jim k tomu měly poskytovat celou řadu příležitostí. 

Pro školu je pak důležité, aby usilovala o zapojení rodičů do jejího chodu, protože j í 

pomáhají naplňovat dlouhodobé záměry. Toto partnerství školy s rodiči přináší škole 

rozvoj. 

Škola by se také měla stát místem, kde se lidi setkávají, hovoří spolu a řeší problémy. 

Dobrá komunikace a spolupráce je rovněž jedním z indikátorů tzv. efektivní školy. 

Ze školy by se také mohlo stát středisko společenského života v obci. Vytvořit 7 ní 

kulturní centrum, kam si každý s chutí zajde, kde se bude cítit příjemně a mnohému se 

naučí. Ze školy je vhodné udělat otevřené, svobodné a bezpečné místo pro všechny, kteří 

školou prochází a navštěvují ji a které škola provází. 

Otevřme školu aktivitám nad rámec běžného provozu a reagujme na potřeby rodičů i dětí. 

To se samozřejmě následně odrazí i na kladném vztahu dětí, rodičů a široké veřejnosti ke 

škole. 
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Příloha číslo 1 

Dotazník 

Vážení rodiče, 

jsem ředitelkou mateřské školy a současně studenkou 3. ročníku bakalářského studia 
školského managementu. Dovoluji si Vás požádat o pomoc při sběru dat pro svoji 
bakalářskou práci, která se zabývá spoluprací školy s rodinou. Vyplnění dotazníku trvá 
přibližně 10 minut Vašeho času. 

C Í L E M je zjistit problémové oblasti spolupráce mezi rodinou a školou. Na základě 
výsledků z dotazníkového výzkumu vytvořím model spolupráce školy a rodiny, který by 
vedl ke spokojenosti obou stran a efektivnosti možné spolupráce. 

Vaše odpovědi budou využity pouze pro účely zpracování mé práce. Šetření je 
anonymní, zaručuji se Vám, že nepředám žádné údaje třetí straně. 

Dále Vás prosím o vhození dotazníku do připravené krabice s nápisem „DOTAZNÍKOVÝ 
VÝZKUM", umístěné v přístupové hale Vaší mateřské školy do 23. února 2008. 

Předem děkuji za Vaši laskavost, čas a vstřícnost. 

Blanka Prošková, studentka 3. Ročníku oboru Školský management na UK v Praze 

1. Jste: (odpověď označte křížkem) 2. Identifikace školy: 

Zákonní zástupci dítěte 0 
Prarodiče 0 

Vesnická mateřská škola 0_ 
Městská mateřská škola 0_ 

3. Označte křížkem Váš názor: 

1 - rozhodně ano 
2 - spíše ano 
3 - spíše ne 
4 - rozhodně ne 

KOMUNIKACE MEZI RODINOU A ŠKOLOU I 2 3 4 
1. Jste jasně informováni o „životě" školy (organizaci)? 

2. Jste jasně informováni o zaměření školy, je vám vše 
vysvětlováno? 

3. Máte pocit, že s vámi učitelé hovoří „jako s malými 
dětmi"? 

4. Jste přijímáni školou jako partneři? 

5. Jste spokojeni s partnerskou komunikací mezi Vámi a 
pedagogy? 
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6. Jste spokojeni s komunikací i ostatních zaměstnanců 
(domovnice, kuchařka ...)? 

7. Jste včas seznamováni s jakoukoliv změnou ve škole? 

8. Berete učitele jako odborníka na vzdělávání Vašeho 
dítěte? 

ZAPOJENÍ RODICÜ DO ŽIVOTA ŠKOLY 

1. Využíváte možnost zapojit se během dne do života školy? 

2. Pomáháte škole materiálně (přinášíte materiál pro tvoření 
dětí)? 

3. Pomáháte škole finančně ? (Sponzorujete ji?) 

4. Jste ochotni pomoci při výjezdu např. na divadelní 
představení? 

5. Jste ochotni zorganizovat dětem „exkurzi" do podniku, 
kde pracujete? 

6. Jste ochotni besedovat s dětmi o svém koníčku? 

7. Účastníte se akcí pořádaných školou? 

8. Jezdíte s dětmi a pedagogy na „víkendové hraní"? 

AKTIVNÍ ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ, ŘÍZENÍ 
A PLÁNOVÁNÍ ŠKOLY 

1. Podílíte se na plánování spolupráce s mateřskou školou? 

2. 
Přicházíte sami s návrhy činností a aktivit, které by mohla 
škola společně s vámi uskutečnit? 

3. Máte možnost podílet se na tvorbě školního vzdělávacího 
programu a zasahovat do něj? 

4. 
Zasahujete a podílíte se připomínkami a návrhy do 
školního vzdělávacího plánu? 

5. 
Přicházíte s připomínkami zaměřenými na zlepšení práce 
školy? 

6. Vyplňujete hodnotící dotazníky o Vaší škole? 

7. Máte při Vaší mateřské škole Radu rodičů? 

8. Jste aktivně zapojeni v Radě rodičů? 

4. Vyjádřete stručně váš názor к otevřené otázce: 

Co pro Vás znamená spolupráce se školou? 

Děkuji vám za vyplnění a za Váš čas. 
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Děkuji vám za vyplnění a za Váš čas. 

Příloha číslo 2 

Souhrnné údaje vyhodnocené po ukončení sběru dat - Dotazník 

Vážení rodiče, 

jsem ředitelkou mateřské školy a současně studenkou 3. ročníku bakalářského studia 

školského managementu. Dovoluji si Vás požádat o pomoc při sběru dat pro svoji 

bakalářskou práci, která se zabývá spoluprací školy s rodinou. Vyplnění dotazníku trvá 

přibližně 10 minut Vašeho času. 

CÍLEM je zjistit problémové oblasti spolupráce mezi rodinou a školou. Na základě 

výsledků z dotazníkového výzkumu vytvořím model spolupráce školy a rodiny, který by 

vedl ke spokojenosti obou stran a efektivnosti možné spolupráce. 

Vaše odpovědi budou využity pouze pro účely zpracování mé práce. Šetření je 

anonymní, zaručuji se Vám, že nepředám žádné údaje třetí straně. 

Dále Vás prosím o vhození dotazníku do připravené krabice s nápisem 

„DOTAZNÍKOVÝ VÝZKUM", umístěné v přístupové hale Vaší mateřské školy do 23. 

února 2008. 

Předem děkuji za Vaši laskavost, čas a vstřícnost. 

Blanka Prošková, studentka 3. ročníku oboru Školský management na UK v Praze 

1. Jste: (odpověď označte křížkem) 2. Identifikace školy: 

Zákonní zástupci dítěte 100 

Prarodiče 11 
Vesnická mateřská škola 
Městská mateřská škola S 
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4. Označte křížkem Váš názor: 

1 - rozhodně ano 
2 - spíše ano 
3 - spíše ne 
4 - rozhodně ne 

KOMUNIKACE MEZI RODINOU A ŠKOLOU I 2 3 4 
1. Jste jasně informováni o „životě" školy (organizaci)? 10 46 55 

2. Jste jasně informováni o zaměření školy, je vám vše 
vysvětlováno? 10 79 22 

3. Máte pocit, že s vámi učitelé hovoří „jako s malými 
dětmi"? 92 19 

4. Jste přijímáni školou jako partneři? 5 91 15 

5. Jste spokojeni s partnerskou komunikací mezi vámi a 
pedagogy? 10 59 42 

6. Jste spokojeni s komunikací i ostatních zaměstnanců 
(domovnice, kuchařka ...)? 11 20 80 

7. Jste včas seznamováni s jakoukoliv změnou ve škole? 80 21 10 

8. Berete učitele jako odborníka na vzdělávání Vašeho 
dítěte? 81 30 

ZAPOJENÍ RODIČŮ DO ŽIVOTA ŠKOLY 

1. Využíváte možnost zapojit se během dne do života školy? 98 13 

2. Pomáháte škole materiálně (přinášíte materiál pro tvoření 
dětí)? 87 13 11 

3. Pomáháte škole finančně ? ( Sponzorujete ji?) 3 100 8 

4. Jste ochotni pomoci při výjezdu např. na divadelní 
představení? 5 30 65 11 

5. Jste ochotni zorganizovat dětem „exkurzi" do podniku, 
kde pracujete? 3 28 60 20 

6. Jste ochotni besedovat s dětmi o svém koníčku? 25 65 21 

7. Účastníte se akcí pořádaných školou? 54 10 30 17 

8. Jezdíte s dětmi a pedagogy na „víkendové hraní"? 20 91 
AKTIVNÍ (JČAST NA ROZHODOVÁNÍ, ŘÍZENÍ A 

PLÁNOVÁNÍ ŠKOLY 

1. Podílíte se na plánování spolupráce s mateřskou školou? 3 89, 19 

2. Přicházíte sami s návrhy činností a aktivit, které by mohla 
škola společně s Vámi uskutečnit? 5 2 83 21 

3. Máte možnost podílet se na tvorbě školního vzdělávacího 
plánu a zasahovat do něj? 

87 24 
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4. Zasahujete a podílíte se připomínkami a návrhy do 
školního vzdělávacího plánu? 87 24 

5. Přicházíte s připomínkami zaměřenými na zlepšení práce 
školy? 10 38 52 11 

6. Vyplňujete hodnotící dotazníky o Vaší škole? 40 10 58 3 

7. Máte při Vaší mateřské škole Radu rodičů? 20 91 

8. Jste aktivně zapojeni v Radě rodičů? 5 106 

4. Vyjádřete stručně váš názor к otevřené otázce: 

Co pro Vás znamená spolupráce se školou? 

• Dostavit se na schůzky rodičů 100 
• Dle možnosti pracovat s dítětem na dekorativních předmětech 89 
• Možnost zúčastnit se akcí 100 
• Sběr papíru a PET lahví 
• Materiální pomoc 60 
• Účast na aktivitách školy 60 
• Finance 3 
• Sponzorské dary 3 

Děkuji vám za vyplnění a za Váš čas. 
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Příloha číslo 3 

SWOT ANALÝZA - MATFŘSlfÁ ŠKOLA ťJDT.TPF. 

S - S I L N É S T R Á N K Y W - S L A B É S T R Á N K Y 

Analýza vnitřního prostředí školy, v čem je 
škola dobrá, co se nám daří. 

Analýza vnitřního prostředí školy, v čem má škola 
slabiny, v čem se jí nevede, co dělají ostatní školy 
lépe. 

• škola rodinného typu 
• vlídnost, laskavost, pochopení 
• vzrůstající počet dětí 
• lákavé nabídky 
• jiný přístup к dětem 
• dobré klima školy 
• projektové vzdělávání dětí 
• ochota přizpůsobit se 
• dobré vztahy mezi pracovníky 
• přívětivost, porozumění 
• pracovní nasazení a elán 
• NIC NENÍ PROBLÉM! 
• rituály školy 
• důslednost a spravedlnost 
• umění dát o sobě vědět 
• psaní projektů 
• zapojení se do života obce 
• umění řešit konflikty 
• dostatek nových nápadů 
• nadšení dětí 
• spolupráce s rodiči 
• motivování rodičů i dětí 
• všichni táhnou za , jeden provaz" 
• vedení školy 
• trpělivost a pracovní nasazení ředitelky 
• změna „života" mateřské školy 
• spolupráce se zřizovatelem a obcí 
• spolupráce s partnerskou školou - SRN 

umístění školy daleko od dopravní 
obslužnosti 

• slabé finanční zdroje 

O - P R Í L E Ž I T O S T I T - H R O Z B Y 
Analýza vnějšího prostředí školy. Zde se 

zaznamenají ty skutečnosti, které by uspokojily 
potřeby školky a přinesly nám úspěch, 

uspokojení. 

Zde se zaznamenají ty skutečnosti, které mohou 
snížit poptávku nebo zapříčinit nespokojenost 

rodičů. 

• ředitelka je radní obce 
• zřízení autobusové zastávky před MŠ 
• projekty a dotace 
• prezentace školy 
• další nápady ředitelky školy 
• aktivita zaměstnanců školy 
• vytvoření „kultury v obci" 
• sponzorování školy podniky v okolí 
• „propagace" školy v zastupitelstvu obce 
• výměna zkušeností s partnerskou školou 

• pomluvy a závist bývalých zaměstnanců 
• nedostatek finančních prostředků 

ztráta elánu 
• sloučení MŠ a ZŠ 

neochota zaměstnanců zabývat se 
spoluprací s rodiči 

• odchod ředitelky a nadšených učitelek 
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Příloha číslo 1 

PŘÍKLAD JEDNÉ ZMĚNY V ČINNOSTI EFEKTIVNĚ FUNGUJÍCÍ 

SPOLUPRÁCE 

Změna názvu - např. „Posezení s rodiči" s nabídnutím kávy, koláče apod. 

Společné plánování setkání - nej větším problémem bývá v poslední době časová 

„tíseň" rodičů. Každý je pracovně zaneprázdněn a je třeba využít koordinátorské 

dovednosti a naplánovat vhodný termín. 

Změnit organizaci - s rodiči se posadit do kruhu, aby byli všichni pohromadě. Je 

dobré jim vysvětlit, že s dětmi také sedáme v kruhu na koberci. Zpočátku nenutit 

rodiče do diskuze, ale je možné jim rozdat arch papíru, kam zaznamenají své 

připomínky, návrhy a podněty. 

Domluvit a dodržet časový harmonogram akce. 

Snaha po efektivní komunikaci mezi školou a rodiči - přijetí konkrétního opatření 

- vytváření nejrůznějších příležitostí ke spolupráci a aktivnímu zapojení do 

programu třídy a mateřské školy. Tento postup je velmi otevřený, předpokládá 

hledání cest, forem a konkrétních aktivit. Rodiče vyjádří své potřeby, naplánují 

v rámci plánu akce. 

Možnost zařazení interaktivních her ( viz „Nápadník" v příloze) 

Velmi důležité je umožnění prostoru pro všechny zúčastněné, angažované do 

spolupráce. Rodiče si následně předávají informace mezi sebou i s pedagogy. 

Postřehy rodičů je třeba vždy zaznamenat, naplánované akce, které společně 

uskutečníme, je dobré zorganizovat. 
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Příloha číslo 1 

NÁPADNÍK HFK 
& 

SPOLEČNÉ HRANÍ44 

Uvedené hry lze obměňovat, hrát je podle své potřeby a 
podmínek. Na závěr je vhodné vždy zařadit zhodnocení, 
pochvalu, doporučení. 

Přejeme Vám hodně radosti při vašem hraní. 
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ABYCHOM SE LÉPE POZNALI (sed v kruhu) 

Posílání míčku a ten, kdo posílá, řekne: „Já se jmenuji Jarka, a kdo jsi ty?". Pošle míč 
některému z rodičů nebo dítěti a ten se představí a opět pošle míček někomu. 

Když už se rodiče s dětmi znají, posílají si míček mezi sebou a přitom říkají: „Já Zdenička 
posílám míček Andrejce". 

TABULE S FOTKAMI (RODIČ + DÍTĚ) 

• Nejdříve se společně představíme „Já jsem Bětka a jsem maminka Adámka" 
Proběhne představení všech přítomných rodičů - R + dítě si sednou к sobě a příchozí 
paní učitelka se bude snažit fotky na magnetické tabuli roztřídit podle toho, kdo к sobě 
patří. 

• Rodiče i děti sedí v kruhu. Soustředíme se na vzájemné poznání. 
První člen (taktické je, když to bude pedagog) si vymyslí přídavné jméno, které ho 
charakterizuje, líbí se mu, nebo ho zrovna napadne, a řekne ho se svým křestním 
jménem. Jeho soused po pravé straně opakuje přídavné jméno a křestní jméno prvního 
a pokračuje svou vlastní charakteristikou a křestním jménem. 
Může to vypadat následovně: „Já jsem silný Bivoj," říká první a druhý opakuje: „To je 
silný Bivoj a já jsem veselý Jirka." Takto pokračují i ostatní, až dojde na posledního. 

• Ke jménu lze připojit, jak se právě cítím, např. „jsem Yveta a mám trému". 
• Připojí své největší hobby, např. „jsem Miloš a lyžuji", případně oblíbená jídla, místo 

bydliště, stromy, barvy i zvířata. 
• Lze vybrat slova začínající stejným písmenem jako křestní jméno. Vrcholem může být 

rýmovačka typu: „Jsem Blanka jako laňka." 
• Každý z přítomných (rodiče i děti) obdrží jakoukoliv hračku. Chodí po prostoru a 

vzájemně si hračky předávají se slovy např.: „To je panenka Jarky" a zároveň pozorně 
poslouchá, čí hračku dostane. 

V OBJETÍ 

Cílem je rozehřátí, zbavení ostychu. Děti se pohybují v rytmu svižné hudby po místnosti. 
Když hudba ustane, každý si hledá partnera a obejme se s ním. Hudba pokračuje a děti se 
opět pohybují v prostoru - mohou i s partnerem. Hudbu ztišíme a tentokrát se mají děti 
obejmout ve trojici, potom ve čtveřici atd. Hra končí poté, co se v jedno objetí spojí celá 
skupina. 

NA SOCHAŘE 

Vytvoříme si dvojice (dítě + rodič). Jeden bude sochař a druhý modelovací hmota. Sochař 
se pokusí vymodelovat hračku dle svých vlastních představ. Pozor, hmota se nesmí sama 
hýbat, nechá se úplně ovládnout sochařem. Role si můžeme vyměnit. 
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NA SOCHY 

Každý vytvořil svou hračku a natáhl kouzelným klíčem. Hračka se představí, předvede, 
umí, čím je originální а к čemu bychom ji mohli využít. 

SOUSOŠÍ 

Vytvoření „sousoší" z dětí (vytvoří rodiče), „sousoší" z rodičů (vytvoří děti) 
vytvoření sousoší dohromady. 

NAJDI SI „DVOJČE" 

Narodila se nám dvojčata. Každá dvojčata vydává stejný zvuk. Nemohou bez sebe být ani 
malou chvilku, a proto se stále hledají. Učitelka přidělí dětem i rodičům určitý zvuk (např. 
bzzz, bum, ssss, aj.) Jeden rodič a jedno dítě bude mít stejný zvuk, avšak neví o sobě!! 
Na určitý signál, zvuk hudebního nástroje, se začnou dvojčata vyhledávat. Každý chodí po 
prostoru a vydává svůj (přidělený) hlas. Když se najdou, projeví velkou radost, každý 
svým způsobem, chytnou se za ruce a mlčky spolu chodí dál po třídě. Hra končí, když 
všichni mají své „dvojče". 

PANTOMIMA 

Nastříhejte si z papíru kartičky, které popíšete jednoduchými slovy, jako například: vlak, 
pes, počítač, miminko, pero, atd. děti nebo rodiče pak předvedou pomocí pantomimy, jaké 
slovo je na kartičce uvedeno. 

HÁDEJ, KDO JSEM 

Tato hraje velmi oblíbená. Vyberete si, co budete (osobnost, zvíře nebo věc). Vzájemně si 
kladete otázky, na které můžete odpovídat pouze ano nebo ne, dokud hádající neuhodnou, 
kdo vlastně jste. 

SLOVNÍ FOTBAL TROCHU JINAK 

Každý z nás zná oblíbenou hru na slovní fotbal. Pro malé děti může být dost obtížná 
protože ještě nemají dostatečnou slovní zásobu. Pravidla slovního fotbalu pro děti- slovíčka 
se vymýšlí na poslední písmeno předchozího slova. Aby to nebylo zase tak jednoduché 
vymyslete například obor, do kterého bude následující slovo spadat. Například- stanovte si' 
že slovíčka musí mít něco společného se zvířaty, tedy: 
„Chobot - Tučňák - Koník - Klec „ 
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KDYŽ SE BOJÍ, DĚLÁ 

Stojíme v komunikativním kruhu a některá z maminek začne říkat,, když se moje 
„Lucinka", bojí, dělá.... a předvede pohyb, který znázorní strach, (lze přidat i zvuky). 
Ostatní vše po ní opakují. 

Pokračuje Lucinka a znázorní pohyb a zvuk strachu své kamarádky, kamaráda. Ten zase 
znázorní strach svého rodiče a hra pokračuje. Slůvko „BOJÍ", můžeme nahradit jiným 
slovem, např. nudí, hraje 

POZNÁVÁNÍ SVÉHO DÍTĚTE 

Maminka má zavázané oči šátkem a podle hmatu musí poznat své dítě (vybírá ze skupinky 
pěti dětí). Maminka má zavázané oči a podle hlasu (děti říkají „maminko, maminko...") 
musí poznat své dítě. 

POZNÁVÁNÍ SVÉ MAMINKY, TATÍNKA 

Děti mají zavázané oči a hmatem musí poznat svého rodiče. Do kartonu tvrdého papíru 
uděláme dva otvory na ruce rodičů - rodič prostrčí ruce a úkolem dětí je poznat - „čí je to 
maminka?" 

KDO SE NÁM ZTRATIL 

Všichni sedíme v kruhu a dobře se rozhlédneme, s kým jsme tady. Pošleme za dveře jednu 
maminku a ta musí poznat, kdo se nám ztratil z kruhu. 

ZIMOMŘIVCI 

Vybraní rodiče (určíme si počet dle možností) ve stanoveném časovém limitu (1 min.) na 
sebe musí navléknout co nejvíce oblečení (hromadu oblečení připraví zaměstnanci školy). 

Počítá se všechno - i rukavice, čepice, ponožky, boty... Po uplynutí časového limitu se 
к soutěžícím rodičům připojí jejich děti a opět v limitu 1 minuty se pokusí z rodičů vše, co 
si navlékli svléknout. 
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HLAVA, RAMENA, KOLENA, PALCE... 

Posadíme se dokolečka tak, abychom na sebe všichni videli, a začneme předzpívávat 
písničku: 

hlava, ramena, kolena, palce, 
kolena, palce, kolena, palce, 
hlava, ramena, kolena, palce, 
čelo, uši, pusa, nos... 

Zároveň se zpěvem se dotýkáme částí těla, které právě vyslovujeme (palce jsou palce u 
nohou), a zpíváme dokola pořád rychleji a rychleji... až někdo splete text nebo se dotkne 
nesprávné části těla... ten dá „fant". Když máme více fantů, rozdáme je jen za 
předpokladu, rodič nebo dítě splní zadaný úkol. 

INVENTURA TĚLA ( hraje rodič s dítětem) 

Rodiče i děti se pohybují po prostoru tělocvičny - každý zvlášť (doprovod hudební 
nahrávky). Když se hudba ztiší, učitelka řekne části těla, která se musí spojit (např. hlava 
к hlavě...) Dítě si najde zrakem svoji maminku (tatínka, babičku apod.) a provede 
vzájemné spojení podle pokynu učitelky. Po zvládnutí je možné jmenovat části těla 
různorodá např. ucho к předloktí (musí to být uskutečnitelné), a každý tyto části těla 
přiblíží к sobě, až se navzájem dotknou. 

Všichni se v zadané pozici mohou pohybovat prostorem a dotýkají se určenými částmi těla, 
např. chodidla к chodidlům. 

MRKANÁ 

Vytvoříme kruh ze židlí - na ty si sednou děti. Rodiče stojí za jednotlivými židlemi s 
rukama za zády. Jedna židle je prázdná. Hráč za prázdnou židlí se rozhlíží po sedících a 
pokouší se někoho z nich přivolat mrknutím na svou židli. Ten, kdo zpozoruje, že je 
přivoláván, se snaží co nejrychleji přesunout na prázdnou židli. Rodič, který stojí za ním, 
se mu v tom pokouší zabránit položením rukou na ramena. Když se mu to nepodaří, vybírá 
si mrknutím dalšího. Po chvilce si děti s rodiči vymění místa (rodič sedí, děti stojí za židlí). 

SKLÁDÁME RÝMY 

Sedíme v kruhu a první vymyslí slovo, na které se snadno tvoří rýmy /např tele tráva nes 
aj/. Uvedené slovo pomalu rytmicky vytleská a dítě, které sedí vedle, tleská a říká slôvo s 
vámi. Vymyslí jiný rým a opět vytleská. Hra pokračuje dále. Tleskejte a vymýšlejte další 
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slova, která se s prvním slovem rýmují. Ve vymýšlení rýmů na dané slovo se můžete 
střídat, dokud je všechny nevyčerpáte. Vyberte jiné slovo a hrajte znovu. 

JAK CHODÍ ZVÍŘÁTKA 

Sedíme v kruhu a učitelka rozdá skupinkám (rodič + dítě) kartičky různých zvířat, 
rodič s dítětem se dohodnou na pohybu a napodobí chůzi různých zvířat. 
Zkuste popsat, jak jednotlivá zvířata chodí (např. kachna se kolébá, rak leze dozadu, 
klokan skáče, slon pomalu kráčí, tuleň se klouže, had se plazí a housenka....). Střídejte se v 
předvádění zvířat. Ostatní hádají, které zvíře napodobujete. 

PYTLÍK S PŘEKVAPENÍM 

Na tuto hru potřebujete neprůhledný pytlík. Nejlepší je látkový, ale stačí i papírový. 
Jeden hráč potají strčí do sáčku malý předmět, např. jablíčko, dudlík, kostku nebo minci, a 
dá pytlík s předmětem dalšímu hráči. Ten zavře oči a sáhne rukou do sáčku, uchopí 
předmět a ohmatá jej. 

Jestliže uhodne, dá do pytlíku jiný předmět podle vlastního výběru a sáček putuje к 
dalšímu dítěti. 

Obměna: V pytlíku bude spoustu předmětů. Kdo si předmět vytáhne, prohlédne si ho (aby 
ho ostatní neviděli) a pokusí se buď slovními hádankami, nebo předvedením 
pantomimicky ostatním přiblížit, co si vytáhl. 

ZRCADLOVÝ TANEC 

Vyberte rytmickou hudbu a každý rodič vyzve své dítě, aby napodobovalo jeho taneční 
variace. Aby bylo „zrcadlem". Zpočátku tančete pomalu a dělejte jednoduché pohyby, až 
když se dítě zdokonalí, spojte i několik pohybů dohromady. Potom se můžete vystřídat a 
vy budete napodobovat pohyby dítěte. 

PEXESO 

Učitelka rozdá všem přítomným pexeso. Od každého obrázku jsou ve hře oba stejné 
obrázky, ale jsou pomíchané. Všichni si je drží a na určitý, domluvený signál se začnou 
„kartičky" hledat. Vzájemným ukazováním (nikdo u toho nemluví) najdou druhou kartičku 
se stejným obrázkem. Spolu si pak jako dvojníci sednou na lavičku nebo určená místa, kde 
se společně domlouvají na způsobu „předání informace" ostatním účastníkům, aby i oni 
poznali, co mají na kartičce. 
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СО К SOBĚ PATŘÍ 

Učitelka nejdříve všechny přítomné rodiče i děti seznámí s pohádkovými bytostmi, které 
k sobě patří. Např. Křemílek a Vochomůrka, Princ a Večernice, Bob a Bobek, Pat a Mat, 
Čert a Káča, Jeníček a Mařenka, Jája a Pája... Všichni si stoupnou do jedné řady a učitelka 
následně každému jednotlivci pošeptá postavičku, kterou bude. 

Rodiče i děti se začnou pohybovat po ploše tělocvičny a tichým hlasem říkají, co jsou 
(Bob, Bob, Bob....) a bedlivě poslouchají, zda neuslyší svého „pohádkového partnera". 

Když se najdou, chytnou se za ruce a chodí dál po prostoru až do doby, kdy všichni mají 
dvojice. Na závěr se pohádkové bytosti představí a lze si připravit krátký program pro 
ostatní (zazpívání písničky, zacvičení, přednes básně, vyprávění pohádky, apod.) 

HOUSENKA 

Všechny přítomné rozdělíme do 2 skupin. Z každé skupiny vyjde první a začne s 
pohybovat jako housenka - „po čtyřech. Po chviličce se přidá druhý a „přilepí se z 
prvního" - chytne se kotníků prvního a chodí spolu. 

Nakonec se obě skupiny pohybují koordinovaným housenkovým pohybem. Úkolem j 
držet se a nerozpojit se. Pro ztížení je možné přejít pár překážek. 

GUMOVÝ PÁS 

Vezměte si dlouhé lano a utvořte z něj kruh. Všichni lano uchopí a zvednou trochu nahoru 
a rozpojí kruh - vznikne dlouhá řada. Všichni se musí pohybovat stejným směrem tak aby 
lano zůstalo napnuté. 

Skupina se musí přesunout k určenému cíli, ale stále je třeba, aby všichni spolupracovali a 
lano zůstalo napjaté. K tomu musí přispět každý svým dílem. 

Obměna: Lano se musí od středu začít namotávat jako „kukla motýla". Když je kukla 
zamotaná, zkuste se opět rozmotat a narovnat lano. Stále je velmi důležitá spolupráce 
všech. 

NA MOLEKULY 

Všichni se procházejí po prostoru. Hraje hudba, zastaví se a řekne se číslo např. 3, tak se tři 
chytí za ruce. Takto se pokračuje a můžeme říkat čísla od 2 - 10. Vždy se musí spojit tolik 
molekul, jaké zazní číslo. Když se řekne 1, každý zůstává samostatně. 
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CO VÁS NAPADÁ 

Sedíme v kruhu a jeden rodič uchopí míč a zeptá se „Co vás napadá, když řeknu 
SLUNÍČKO?", tomu, kdo odpoví, jako první hodí míč a ptá se druhý (pohádka, auto, 
nebe...). 

LECHTÁVÁ BRÁNA 

Rodiče si stoupnou do dvou zástupů proti sobě a utvoří „uličku". Děti se snaží projít touto 
uličkou po špičkách a rukama v bok. Rodiče budou procházející děti lehce lechtat a děti se 
musí dostat na druhý konec uličky. 

ROZESMÁTÁ BRÁNA 

Rodiče opět stojí naproti sobě jako v předcházející hře. Děti mají za úkol projít uličku 
s rukama za zády a s vážnou tváří. Rodiče se děti snaží rozesmát různými škleby, 
komickými grimasami. 

SKUPINY ZVÍŘAT 

Učitelky si vytvoří šest (podle počtu přítomných) skupin zvířat. Např. kráva - osel - pes -
koza - slepice - husa. 

Každému pošeptáme, jaké zvíře je a na smluvený signál každý začne předvádět „hlas 
svého zvířete". Je třeba, aby se vytvořila skupina kraviček, oslíků, pejsků, koz, slepic a 
hus. 

Skupina, která bude celá, nakonec nakreslí společnými silami své zvíře a připne obrázek na 
tabuli. 

PUSTÝ OSTROV 

Všechny přítomné rozdělit do skupinek, které budou mít za úkol na velký arch balícího 
papíru nakreslit, co by si chtěli vzít ( jako skupina) na pustý ostrov. Cílem je společná 
domluva mezi sebou. 

Po uplynutí časového limitu se každá skupina bude prezentovat a sdělí ostatním nejen, jak 
se vypořádala se zadaným úkolem, ale i jak se jí společně pracovalo, kdo byl ve skupině 
hlavní, důležitou „osobou", která vše řídila apod. 
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NAKRESLI TO, CO KRESLÍM JÁ 

Dvojice (rodič s dítětem) sedí naproti sobě a dostanou arch balicího papíru, rozděleného na 
půlku. Rodič začne kreslit a dítě ho přesně napodobuje. Tedy kreslí to, co zrovna kreslí 
rodič. Kreslení probíhá v tichosti, nesmí se vzájemně ani trochu domlouvat. Jedná se o 
napodobení jednotlivých tahů. 

SPOLEČNOU TUŽKOU 

Dvojice, které sedí proti sobě, dostanou jeden papír a jednu tužku. Úkolem je touto jednou 
tužkou společně (tužku drží oba společně) nakreslit zadaný obrázek. 
Ukázka: „Nakreslete společně dům, strom a psa. Společně se také pod obrázek podepište". 
To vše by mělo probíhat bez domlouvání, v naprostém tichu. 

ČÍSLA, TVARY, PÍSMENA POSPOLU 

Přítomní jsou požádáni, aby v malé skupince (2 - 4) vytvořili určité číslo, tvar (kruh, 
trojúhelník, aj.) svými těly. Jak to udělají, je na nich. Je však důležité, aby každý ze 
skupiny byl součástí výsledného projektu. 

CO JSI DĚLAL VČERA 

Všichni si sednou do kruhu. Učitelka na jednoho ukáže a ptá se: „Co jsi dělal včera?" 
Oslovený beze slov - pantomimicky předvádí, co dělal. Kdo první uhodne, ptá se dalšího, 
co dělal včera. 

DISCO 

Po zemi jsou rozloženy noviny, přesně o jedny méně než je tanečních párů. V nestřeženém 
okamžiku se hudba vypne a páry se musí rychle postavit na noviny tak, aby nešlapaly na 
holou zem. Pár, který nestojí na novinách, je „vyřazen". Organizátor před každým dalším 
kolem odebere jedny noviny a zbývající složí (nebo zmenší roztržením) na polovinu. 

POHOTOVÝ VYPRAVĚČ 

Každý (rodiče i děti) si určí nějaké slovo z určitého, dohodnutého oboru - např. ZOO a 
ohlásí se ostatním (první je lev, druhý je medvěd...). První začne vyprávět příběh: „Jednou 
jsem šel do ZOO a utekl tam medvěd...." Jakmile je vysloveno slovo MEDVĚD, musí na 
vyprávění navázat ten, kdo medvěda představuje a vypráví tak dlouho, dokud neřekne 
slovo dalšího zvířete. 
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Fotodokumentace akcí školy s rodinou 
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