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ABSTRAKT
Bakalářská práce si klade za cíl popsat vliv prostředí na klima školy. Práce je členěna na
část teoretickou a část praktickou. První dvě kapitoly se věnují prostředí školy a klimatu
školy. Podrobněji je v nich popsáno vnější a vnitřní prostředí školy, vlivy, které na
prostředí působí, typy klimatu, faktory ovlivňující kvalitu klimatu a účastníci klimatu
školy. Zvláštní kapitola je věnována pozitivnímu klimatu, možnostem zkvalitnění klimatu
a příkladům dobré praxe. Závěrem teoretické části je popsán koncept Škol podporujících
zdraví. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na vnímání a hodnocení prostředí
a klimatu velkoměstské mateřské školy, která má dvě budovy. Zkoumá odlišnosti klimatu
v jednotlivých budovách z pohledu pedagogických pracovníků, provozních zaměstnanců
a rodičů. Ke sběru dat slouží dotazníky směřované k jednotlivým účastníkům klimatu,
v nichž tito účastníci hodnotí své vnímání klimatu v předem definovaných oblastech.

KLÍČOVÁ SLOVA
klima školy, podmínky klimatu školy, pozitivní klima školy, prostředí, zkvalitnění klimatu

ABSTRACT
The aim of following bachelor thesis is to describe the influence of environment on
a school climate. The theoretical part of the thesis describes main terms such as school
environment, internal and external environment, school climate. It is focused in detail on
different types of school climate, important factors with influence on the quality of
a school climate and all the people included in the climate. There is a special chapter
focused on the term „positive climate“, possibilities to improve school climate and some
examples of how to do it (from real schools). The last chapter of the theoretical part
describes the concept of healthy schools. The practical part of this thesis is focused on
perception and evaluation of the school environment and climate from pedagogical and
non-pedagogical staff and parents by anonymously filled-in questionnaires.
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environment, school climate, school climate conditions, school climate improvement,
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Úvod
Ve své práci se budu zabývat vlivem prostředí na klima školy, podrobněji prostředím
mateřské školy s konceptem škol podporujících zdraví. Právě mateřská škola je pro většinu
rodičů a dětí první vzdělávací institucí, do které přicházejí a společně se všemi
zaměstnanci školy se podílejí na výchovně-vzdělávacím procesu. Prostředí mateřské školy
je specifické tím, že na dítě působí a ovlivňuje jej komplexně během jeho pobytu, což je
většinou velká část dne. Komplexnost ovlivnění můžeme najít jak ve vnitřním, tak ve
vnějším prostředí, proto je důležité vytvořit v mateřské škole takové prostředí, jež bude mít
pozitivní vliv na celkový rozvoj dítěte.
Pojem klima školy je využíván k označení úrovně kvality prostředí v různých školách, ale
také se o něm mluví v kontextu vzájemných vztahů v pracovním kolektivu. Klima školy je
determinováno velkým množstvím různých faktorů, jak objektivních, tak subjektivních.
Jednotlivé faktory se navzájem ovlivňují a navazují na sebe, tím vytvářejí specifické
prostředí pro všechny, kteří se podílejí na provozu školy.
Téma klimatu ve škole se mě dotýká každodenně, intenzivně si kladu otázky a hledám
odpovědi týkající se klimatu školy. Vzhledem ke své pracovní pozici zástupkyně ředitelky
pro MŠ, cítím potřebu a zároveň povinnost klima školy, kde pracuji, nejen zpříjemňovat,
ale také jej ovlivňovat a zkvalitňovat pomocí vytváření vhodného prostředí.
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak prostředí ovlivňuje klima školy, a to z pohledu
pedagogických pracovníků, provozních zaměstnanců školy a rodičů. Dalším cílem je získat
podněty k následnému zkvalitnění prostředí a díky těmto podnětům klima školy zkvalitnit.
Podrobné zjištění vlivu prostředí na klima školy bude zkoumáno v oblasti sociálního,
věcného a organizačního prostředí pomocí anonymně vyplněných dotazníků.
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1

Prostředí školy

1.1 Pojem prostředí
„Žádná škola nežije v izolaci na pustém ostrově, ale je při všech svých aktivitách hluboce
ovlivňována prostředím, ve kterém působí. Tyto vlivy představují různé síly působící uvnitř
či vně školy“ (Světlík, 2009, s. 32).
Pojem prostředí je možné popsat několika způsoby. Kraus a Poláčková (2001) do prostředí
člověka řadí nejenom hmotné předměty, ale i nezbytné vztahy, konkrétněji vedle
materiálního systému také duchovní systém, například umění, morálku, vědu. Jedná se
o vymezený prostor, v němž jsou podněty nezbytné pro rozvoj osobnosti.
Geist (1992 In: Grecmanová, 2004) popisuje prostředí jako objektivní realitu, kterou lidé,
jež jsou jeho součástí, nějak subjektivně vnímají, prožívají a hodnotí. Proto je prostředí
živnou půdou pro určité klima. Prostředí tvoří velká skupina faktorů, kterými je člověk
během života obklopen a interaguje s nimi.
Prostředí školy je v pořadí druhým prostředím, s nímž se dítě setká – tím prvním je
prostředí rodiny. Škola navazuje na to, co se dítě naučilo v rodinném prostředí, na mnohem
vyšší a komplexnější úrovni. Školní prostředí je více formální, musí splňovat kurikulární
a legislativní požadavky dané státem (Mariani et. al., 2019).
Prostředí školy se také určitým a originálním způsobem projevuje navenek. Jednotlivé
projevy prostředí bývají vnímány, prožívány, hodnoceny a definovány mnoha lidmi, kteří
se v prostředí delší či kratší dobu nacházejí. Tito lidé posléze ve svých sděleních informují
další veřejnost o školním klimatu. (Oswald, 1989, In: Grecmanová, 2004). Je ale důležité
počítat s tím, že jednotliví aktéři či skupiny mohou charakterizovat prostředí školy odlišně,
což je přirozené z důvodu odlišného prostředí jednotlivých škol (Oswald, 1989, In:
Grecmanová, 2004).
V obecné rovině má pojem prostředí široký rozsah. Zahrnuje aspekty jak architektonické,
tak hygienické, ergonomické a akustické. Mezi architektonické aspekty patří umístění
budovy, její velikost, celkové vybavení, prostorové umístění nábytku. Do hygienických
aspektů řadíme osvětlení, vytápění, větrání a do ergonomického aspektu vhodnost školního
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nábytku pro soustředěnou práci, uspořádání pracovního místa učitele, žáka. Poslední
aspekt je akustický a patří do něj úroveň šumu, hluku, dozvuk a odraz zvuku (Mareš,
1998).
Do školního prostředí je možné zahrnout dimenzi ekologickou, společenskou, sociální
a kulturní. Ekologickou dimenzi tvoří materiální a estetická oblast školy, konkrétně se týká
architektury školy, vybavení jednotlivých vnitřních prostor, ale také přilehlých objektů –
zahrady, hřiště, dílny. Do společenské dimenze patří lidé ve škole, jednotlivci a skupiny,
kteří se o školu starají a dohlížejí na její chod, ale také zaměstnanci školské správy, školní
inspekce, obecní zastupitelstvo. Sociální dimenze se vztahuje na způsob vzájemné
komunikace a spolupráce mezi jednotlivci a skupinami, tyto interakce jsou velmi pestré
a mění se v závislosti na komunikačních partnerech. Poslední dimenzi kulturní je možné
spatřovat v tradicích a rituálech školy, vizi školy, v hodnotové orientaci školy a ve
veřejném mínění (Grecmanová, 2004).
V mateřské škole prostředí dítě neustále obklopuje, probíhá v něm výchovně-vzdělávací
proces. Jde o prostředí jak životní, tak pracovní, pro děti, učitelky, zaměstnance, rodiče,
pro skupiny s širokým věkovým rozpětím a s různými individuálními potřebami a nároky.
Takové prostředí zahrnuje jak materiální zabezpečení budovy a přilehlých prostor (hřiště,
přístupové cesty, zahrady, bezprostřední okolí), tak i sociální prostředí, které se utváří mezi
všemi lidmi v prostorách mateřské školy (např. ve třídách), procesy, vztahy, duševní stavy
jednotlivců a vztahy s lidmi v okolí (Syslová (ed.) et al., 2019; Havlínová et al., 2008).

1.2 Vlivy prostředí
Vše, co se uvnitř i v okolí školy odehrává, má vliv na školu a určitým způsobem školu
poznamenává. Proto je důležité neustále sledovat procesy, změny, získávat aktivně
informace a systematicky s nimi pracovat.
Každá škola je při všech svých aktivitách hluboce ovlivňována prostředím, v němž se
nachází. Jedná se o vnější a vnitřní vlivy. Obecně lze říci, že vlivy působící přímo uvnitř
školy jsou lépe ovlivnitelné například vedením školy. To může pracovat na organizaci,
zlepšovat vybavenost školy, pracovat s učiteli, nabízet jim další vzdělávání, zajistit
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dostatečné finanční zdroje, motivovat je k seberozvoji. Menší možnost ovlivnění je u vlivů
vnějších. Ty můžeme rozdělit na vlivy přicházející z mezoprostředí či makroprostředí.
Do mezoprostředí můžeme zařadit subjekty, kterými jsou rodiče, aktivní absolventi školy,
partneři školy – to jsou například podniky, které přijímají žáky na praxi a posléze do
pracovního procesu, dále sponzoři, profesní organizace, odborové orgány, dodavatelé,
veřejnost. Na makroprostředí mají vliv jevy ekonomické, demografické, politické
a sociálně kulturní. Ovlivňují základní trendy vývoje společnosti, vzdělávací soustavy,
a tím i školy (Světlík, 2009).
Obrázek 1: Prostředí školy

Zdroj: Světlík (2009, s. 33)
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1.3 Vnitřní prostředí
Vnitřní prostředí školy je závislé na lidech, kteří jej vytvářejí, a proto je nejsnáze
ovlivnitelné. Jsou to především členové vedení školy, pedagogové a ostatní zaměstnanci
školy. „Kvalita vnitřního prostředí je jedním z rozhodujících a nejsilnějších faktorů
ovlivňujících vnímanou kvalitu práce.“ (Světlík, 2009, s. 64). Rozhodující roli při
vytváření pozitivního vnitřního prostředí hraje především management školy a jeho
kvalita, pedagogický sbor, vzájemné mezilidské vztahy a kultura školy. Z toho vyplývá, že
vnitřní prostředí školy je podstatné pro vytváření vhodného výchovně-vzdělávacího
prostředí žáků a studentů, do něhož děti, žáci a studenti rádi chodí, v němž se rádi učí,
povzbuzuje je ke vzájemné spolupráci, samostatnosti, je motivační a respektující (Světlík,
2009).
Stejný autor popisuje, kterými složkami je tvořeno vnitřní prostředí školy. Jsou jimi:
kultura školy, mezilidské vztahy, organizační model školy, kvalita managementu a sboru
a materiální prostředí školy.
Kultura školy
Pro každou školu je typická její vlastní kultura, projevující se především ve vzájemných
vztazích mezi samotnými zaměstnanci školy, ve vztahu vedení školy se zaměstnanci školy,
mezi zaměstnanci školy a ostatními klienty a partnery školy, a to hlavně ve vzájemné
komunikaci, v dodržování nastavených pravidel, ve společném sdílení hodnot a postojů.
Kulturu školy lze využít jako nástroj pro řízení a vztahy vedoucích pracovníků
k zaměstnancům školy. Jedná se o souhrn představ, které se ve škole všeobecně sdílejí
a udržují, například ve formách komunikace, při realizaci personálních činností,
v celkovém sociálním klimatu školy a ve víceméně shodném náhledu všech zaměstnanců
na dění uvnitř školy. Do kultury školy řadíme kromě zmíněného také dekorativní vzhled
školy, např. použití symbolů charakterizujících školu. Kultura školy vychází z předchozích
zkušeností se školním prostředím, které formují vzor pro budoucí jednání. Kultura školy
přímo i nepřímo ovlivňuje celkové výsledky školy a formuje osobnost žáků školy i dalších
osob, které se ve škole vyskytují (Eger et al., 2002 In: Světlík, 2009; Tableman (ed.), 2004;
Mariani et al., 2019).
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Mezilidské vztahy
V každém ustáleném kolektivu, společenství, existují vžité způsoby komunikace. Pokud
navyklé způsoby komunikace nejsou kvalitní, je potřeba je změnit. Změna je prospěšná jak
dětem, tak všem zaměstnancům školy. Kvalita mezilidských vztahů se projevuje především
v týmové spolupráci, efektivní komunikaci, vzájemné ochotě. Aby se týmová spolupráce
mohla rozvíjet, je potřeba vytvořit pro ni vhodné prostředí (Havlínová, 1995).
Plamínek (2009, s. 11) uvádí: „Jakmile určité prostředí přestane stavět spolupráci do cesty
překážky a začne ji umožňovat, najednou začne být nadějný i ten shora zmiňovaný kurz
týmové spolupráce. Teprve nyní totiž nemusí být úzkým místem spolupráce povaha
prostředí, ale sami lidé a jejich vztahy, znalosti, dovednosti, názory, motivy a návyky.
Potom má pochopitelně smysl uvolnit atmosféru a na nezávažných, ale názorných
modelových situacích usnadňovat vzájemné poznávání a sbližování lidí a rozvíjet
dovednosti v komunikaci, řešení problémů a rozhodování.“
Organizační model školy
Organizační model se vztahuje k technickým aspektům fungování školy. Jedná se
o způsob, jakým vedení školy koordinuje a rozděluje jednotlivé úkoly mezi jednotlivce či
skupiny pracovníků a stanovuje jejich jednotlivé kompetence (Světlík, 2009).
Kvalita managementu a sboru
„Každý úspěšný ředitel školy si je dobře vědom toho, že lidé jsou nejcennějším kapitálem,
který škola má. Proto je z pohledu zvýšení kvality práce školy jedním z nejdůležitějších
faktorů

dokonalejší

a kvalitnější

využití

vnitřního

potenciálu

pedagogických

i nepedagogických zaměstnanců. Praxe ukazuje, že škola může být pouze tak dobrá, jak
dobří jsou lidé, kteří v ní pracují“ (Světlík, 2009, s. 266).
Konkrétněji se jedná o styl řízení, zvyšování odbornosti, motivaci zaměstnanců, jejich
hodnocení a způsob a obsah vzájemné komunikace uvnitř školy. Hlavním úkolem dobrého
managementu školy je vysoká kvalita práce jejích zaměstnanců. Nezvládnutý management
značí nezvládnutí role či špatnou práci vedoucích pracovníků (Světlík, 2009).
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Materiální prostředí školy
Materiální stránku prostředí lze obecně charakterizovat tím, jaký prostor konkrétní
prostředí vymezuje, jeho stav a to, jaké faktory (materiální a přírodní) se v něm vyskytují,
jak je vybavené věcmi, technikou apod. Je nejviditelnější ze všech popsaných složek
vnitřního prostředí, a proto je nejsnáze hodnotitelné (Kraus, Poláčková et al., 2001).
Lašek (2007) zahrnuje do prostředí školy její umístění v regionu, zda se škola nachází na
venkově, sídlišti, ve městě), dále ergonomické hledisko (vhodnost školního nábytku,
ovladače technických zařízení pro výuku), hygienické hledisko (větrání, osvětlení,
vytápění) a o jaký typ a stupeň školy se jedná (základní, střední, vysoká, učiliště).

1.4 Vnější prostředí
1.4.1 Makroprostředí školy
Makroprostředí školy ovlivňují převážně jevy ekonomické, technické, demografické,
politické a sociálně-kulturní a vyznačuje se dvěma základními rysy.
▪

Makroprostředí školy se neustále dynamicky mění: ke změnám dochází
například v demografické křivce, v ekonomické politice státu, politice školy, ve
vývoji informačních technologií, měnícím se myšlení a měnících se kulturních
hodnotách lidí. Ne každá škola je připravena pružně reagovat. Některé změny
mohou přinášet školám problémy, pro některé školy jsou změny chápány jako nové
příležitosti.

▪

Většina vlivů z makroprostředí školy je neovlivnitelná: samotné školy nemají
žádnou nebo jen velmi omezenou možnost ovlivňovat své makroprostředí, ale měly
by se snažit předvídat možné změny a přizpůsobit se jim a ovlivnit je alespoň
částečně prostřednictvím občanských sdružení či odborových orgánů (Světlík,
2009).

Vlivy, které řadíme do makroprostředí podle Světlíka (2009, s. 34–39):
▪

Ekonomické vlivy: jsou dány prioritami společnosti, přírodními a lidskými zdroji,
mírou inflace, produktivitou práce, hospodářskou politikou státu, odlišným
prostředím regionů.
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▪

Demografické vlivy: jedná se o důležitou veličinu ovlivňující činnost škol, jelikož
se týká populace, která v příslušném věku tvoří klienty školy. Je třeba
demografické vlivy vnímat a reagovat na ně. Konkrétně se jedná například
o populační křivky (zda budou silné ročníky, rozdělení podle pohlaví nebo
národnosti).

▪

Politické vlivy: politické prostředí je tvořeno legislativou, vládními orgány,
krajskými úřady, obcemi a zájmovými skupinami.

▪

Kulturní vlivy: prostředí kulturní a sociální představuje řada faktorů, které
vyplývají z hodnot, zvyků, přístupů a preferencí obyvatel určité země nebo oblasti
a ovlivňují jejich sociální prostředí. Kulturu jednotlivých škol ovlivňuje velké
množství determinant, které jsou těžko ovlivnitelné. Tyto determinanty výstižně
identifikují rozdíly v kultuře jednotlivých národů, promítají se do konkrétní podoby
kultury jednotlivých škol, hodnot a postojů žáků, studentů a učitelů. Pro provedení
každé zásadnější změny je nezbytné poznat tyto kulturní a sociální vlivy a stanovit
správnou strategii změny a vhodnou organizaci.

1.4.2 Mezoprostředí školy
Mezoprostředí školy je „prostředím, ve kterém škola bezprostředně funguje a kterým je
zároveň ovlivňována.“ (Světlík, 2009, s. 40). Tvoří jej konkrétně její zákazníci, absolventi
a organizace, které je zaměstnávají, subjekty vzdělávací soustavy státu, zejména MŠMT 1,
krajské úřady, obce jako zřizovatelé škol, konkurenční a partnerské školy, veřejnost.
Konkurence
Konkurenci nelze přehlížet, ale je potřeba na ni reagovat, počítat s ní. Možnost ovlivnit
chování konkurence není velká, trh školských služeb se neustále mění, každý ředitel školy
však musí konkurenci věnovat pozornost, protože determinuje jeho rozhodování.
Jednotlivé školy si podle Světlíka (2009, s. 40–41) konkurují zejména v „získání zdrojů
potřebných pro jejich přežití a rozvoj.“ Jde o tyto zdroje:


1

Získání žádoucího počtu žáků nebo studentů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
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Získání kvalitních pedagogů z různých zdrojů (čerstvých absolventů nebo již
zkušených pedagogů)



Získání finančních prostředků (granty, projekty, sponzoři) (Světlík, 2009).

Mezi faktory, které ovlivňují konkurenční sílu a postavení školy, patří podle Světlíka
(2009, s. 41–42):
▪

Velikost a kvalita poptávky po službách školy, vyšší zájem kvalitních žáků zvyšuje
vnímanou a skutečnou kvalitu školy.

▪

Umístění

školy,

její

vybavení,

lidské

zdroje

představované

kvalitním

pedagogickým sborem a schopným managementem, „know-how“ školy.
▪

Úzké propojení a dobré vztahy s okolím, zejména s profesními organizacemi,
ministerstvem, orgány státní správy, dodavateli, veřejností, médii.

▪

Kurikulum školy spojené s novými přístupy ve vzdělávání a výuce.

▪

Aktivní podpora zřizovatele a vyšší míra decentralizace, která vytváří dynamické
škole lepší podmínky pro její rozvoj.

Zákazníci a klienti školy
Žáci spoluvytvářejí kromě vnitřního prostředí školy také školní mezoprostředí tím, že
využívají ve svůj prospěch služby, které jim škola nabízí. Velký zájem o studium na
konkrétní škole není pro konkrétní školu pouze zárukou dostatku přidělených finančních
prostředků, ale také důležitou propagací školy. Spokojení a úspěšní žáci budou o škole
mluvit i po jejím absolvování, čímž udělají škole dobrou reklamu (Světlík, 2009).
Podle téhož autora k další zákazníkům/klientům školy patří rodiče, kteří rozhodujícím
způsobem spoluvytváří názory, postoje dětí vůči škole a rozhodují ve většině případů
o výběru škol. Výběr kvalitní školy je stále větším počtem rodičů považován za základní
podmínku dobrého životního startu jejich dítěte (Světlík, 2009).
Do řady zákazníků/klientů musíme přičíst i budoucí zaměstnavatele absolventů škol.
Právě podniky a organizace, které nabízejí pracovní pozice absolventům, požadují po
škole, aby své studenty a žáky připravila na budoucí kariéru potřebnými dovednostmi
a znalostmi. Jsou to především oni, kteří posuzují, zda se absolventi učili pro školu nebo
pro život (Světlík, 2009).
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Veřejnost
Posledním faktorem mezoprostředí je veřejnost. Má vliv na chování školy, stanovení cílů
a jejich plnění. Do této skupiny je možné zařadit místní komunitu, kterou tvoří
obyvatelstvo bydlící v okolí školy, organizace, úřady, dále zájmové skupiny (například:
Sdružení škol, Unie rodičů ČR), sdělovací prostředky, kterými jsou televize, rozhlas,
časopisy, a širokou veřejnost, která představuje celkový pohled na postavení školy ve
společnosti (Světlík, 2009).

1.5 Prostředí mateřské školy
„ Žije-li dítě v prostředí výtek, naučí se odsuzovat.
Žije-li dítě v prostředí nepřátelství, naučí se útočit.
Žije-li dítě v prostředí posměchu, naučí se být plaché.
Žije-li dítě v prostředí zahanbování, naučí se cítit provinile.
Žije-li dítě v prostředí tolerance, naučí se být trpělivé.
Žije-li dítě v prostředí povzbuzování, naučí se důvěřovat si.
Žije-li dítě v prostředí chvály, naučí se oceňovat.
Žije-li dítě v prostředí slušnosti, naučí se být čestné.
Žije-li dítě v prostředí bezpečí, naučí se věřit.
Žije-li dítě v prostředí spokojenosti, naučí se mít rádo.
Žije-li dítě v prostředí přátelství, naučí se být rádo na světě“
(Havlínová, 1995, s. 25–26).
Základní informace o tom, jaké prostředí by měly vytvářet mateřské školy, jsou ukotveny
v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. „Úkolem institucionálního
předškolního vzdělávání je doplňovat a podporovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni
pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů
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k jeho aktivnímu rozvoji a učení. (RVP-PV2, 2021, s. 6–7). Vzdělávací prostředí mateřské
školy by mělo být pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté. Takové, aby se
v něm dítě cítilo jistě, bezpečně, radostně a spokojeně a dávalo mu možnost projevovat se,
bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem.
Kvalita prostředí v konkrétní mateřské škole hraje zásadní roli při realizaci předškolního
vzdělávání a vytváření základů pro adaptaci na vzdálenější okolí, kterým je exoprostředí
a maxoprostředí. Jednotlivé části vnitřního a vnějšího prostředí jsou nedílnou součástí
kurikula (Štěpánková In: Syslová (ed.) et al., 2019, s. 131). Vnitřní prostředí je nejsnáze
ovlivnitelné a jeho kvalita je úzce propojena s klimatem ve škole.
Prostředí mateřské školy popisuje Štěpánková (In: Syslová (ed.) et al., 2019, s. 131) na
obrázku č. 2. Z něj je zřejmé, že mateřská škola je zpravidla druhým prostředím, které
ovlivňuje u dítěte vývoj kognitivní, sociální a osobnostní. Přirozeně navazuje na
mikroprostředí (rodina dítěte). Kvalita mezoprostředí hraje důležitou roli při vytváření
základů pro adaptaci na vzdálenější prostředí (exoprostředí, maxoprostředí), které má vliv
na další vývoj dítěte (Štěpánková In: Syslová (ed.) et al. 2019; Mariani et al, 2019).

2

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
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Obrázek 2: Dítě a prostředí

Zdroj: Štěpánková In: Syslová (ed.) et al. (2019, s. 131)
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2

Klima školy

2.1 Pojem klima školy
Klima školy souvisí s kvalitou života ve škole, odráží vnímání žáků, učitelů, vedení školy,
dalších zaměstnanců, rodičů. V každodenní školní práci se projevují jejich společné
hodnoty, zavedená a deklarovaná pravidla, učební pokroky žáků a rozvoj učitelů,
mezilidské vztahy ve škole a organizační struktura. Každá škola má své vlastní ojedinělé
klima, které je vnímané všemi jeho účastníky. Jedná se o soubor kolektivního vnímání
a očekávání vzniklých na základě zkušeností jednotlivých aktérů s tímto prostředím (Moro,
Vinha, Morais, 2019).
Pojem klima je poměrně rozšířený. V běžné praxi se pojmy klima a prostředí mnohdy
mylně ztotožňují. Pokud budeme vycházet z toho, že „prostředí je objektivní realita se
souborem faktorů (bytostí, jevů, podmínek, procesů, činností), které člověka nejen
obklopují, ale i jej ovlivňují a formují, tak naopak lze říci, že člověk je „významným
tvůrcem prostředí a aktérem při jeho posuzování“ (Grecmanová, 2008, s. 9).
Stejná autorka (tamtéž, s. 9) definuje klima jako „psychosociální fenomén, který vzniká
odrazem objektivní reality (prostředí) v subjektivním vnímání, prožívání a hodnocení jeho
posuzovatelů.“ Nikdy nevzniká samo o sobě, ale vytváří se postupně a jde o jev
dlouhodobý.
Pedagogický slovník popisuje klima školy následovně:

„sociálně-psychologická

proměnná, vyjadřující kvalitu interpersonálních vztahů a sociálních procesů, které fungují
v dané škole, tak, jak ji vnímají, prožívají a hodnotí učitelé, žáci, zaměstnanci školy“
(Průcha, Walterová a Mareš, 2013, s. 125).
Podle Mareše (2005, s. 61, In: Mareš et al., 2012, s. 6) je „klima školy produktem konkrétní
školy jako sociální skupiny, která má společnou historii a do určité míry hodnoty
a formální a neformální normy.“
Definici klimatu školy, která nepřímo zahrnuje i prostředí, uvádí Dotka (2009, In: Čapek,
2010, s. 134): „Klima školy se týká způsobu, jakým členové školního společenství vnímají
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to, co se ve škole děje, a také to, do jaké míry jsou uspokojovány jejich potřeby a pocity,
které to v nich vyvolává, například potřebu estetična může uspokojit hezká třída.
Obrázek 3: Schéma nejčastějších pojmů klimatu školy a jejich vztahů

Zdroj: Grecmanová In: Chráska, Tomanová, Holušová (ed.) (2003, s. 16)

Podle

Čapka

(2010,

s. 134)

je

klima

školy:

„Souhrn

subjektivních

hodnocení a sebehodnocení účastníků vzdělávání v dané škole, které se týká všech aspektů
vzdělávání. Patří do něho jejich vzájemná komunikace a sociální vztahy, stejně tak jejich
vnímání prostředí, prožitky, emoce a další sociální a psychické procesy, které děje v této
škole vyvolávají.“
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V běžné a odborné literatuře se objevují různá synonyma k pojmu klima školy jako
například školní étos, duch školy, školní svět, ideologie, atmosféra. Tyto charakteristiky
jmenovaného pojmu mají společné emocionální ladění a subjektivitu (Čapek, 2010; Moro,
Vinha, Morais, 2019).
Klima školy nikdy nevzniká samo o sobě, je vytvářeno dlouhodobě a postupně, čímž se liší
od situačně podmíněné atmosféry, která je vždy krátkodobá. Vždy je třeba na něj nazírat
jako na celek, nikoli jen na jeho jednotlivé části, jako je například klima třídy, klima
učitelského sboru, organizační, komunikační a sociální klima. Klima školy je možné
empiricky zkoumat. Klima charakterizuje dualita. Na jedné straně obsahuje prvky
individuálního vnímání a hodnocení, na straně druhé se předpokládá sdílení a komunikace
o nich s ostatními lidmi ve škole (Grecmanová, 2004).
Klima ve škole je vždycky nějaké a všudypřítomné. Je možné jej popsat jako dobré,
špatné, přátelské, nepřátelské, tvořivé, empatické, veselé, smutné, otrávené, radostné. Před
klimatem se nedá ve škole schovat (Nemes, 1994).

2.2 Faktory ovlivňující klima školy
Faktorů, které mají vliv na klima školy, je velké množství, můžeme je popsat jako
pozorovatelné nebo nepozorovatelné, ale z důvodu jejich velkého množství je nelze popsat
všechny. Můžeme je chápat jako příčiny, které se podílejí na tvorbě klimatu školy, jeho
vymezení a pochopení. Dle jejich povahy je můžeme rozlišit na živé a neživé, hmotné
a nehmotné, přírodní a kulturní, věcné a činnostní (Durozoi et al., 1992–1994,
Grecmanová, 2008).
Právě Grecmanová (2008, s. 52–73) popisuje a vyzdvihuje tyto faktory:
▪

Region: Z důkazů o rozdílném klimatu školy v souvislosti s umístěním školy
v konkrétním regionu lze předpokládat, že umístění školy souvisí se sociálním
složením obyvatelstva a společně působí na klima školy.

▪

Architektura a fyzické prostředí: Geografické prostředí určuje do jisté míry
architekturu a fyzické prostředí školy. Tyto faktory společně ovlivňují chování lidí.
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▪

Forma školy: Z výzkumů je patrná rozdílnost klimatu školy z důvodu odlišné
formy školy a procesu učení.

▪

Organizační znaky školy: Mezi organizační znaky patří velikost školy a tříd,
počet žáků ve třídě, výkonnostní kurzy, ročníky.

▪

Obsah výuky, vyučovací předmět: V tomto faktoru není zcela jasné, zda jsou
rozdíly v klimatu zapříčiněné obsahem výuky jako disciplínou, nebo vlastnostmi
a kompetencemi učitelů.

▪

Osobnost učitele: Učitel je zásadním činitelem klimatu školy. Klima školy
ovlivňuje jeho věk, pohlaví, motivy, hodnoty, zájmy. Jako důležité uvádí postoje
učitelů ve vztahu k jejich povolání – senzibilita, empatie, respekt, akceptace.
Spousta (In: Grecmanová, 2008) zdůrazňuje požadavek angažovanosti, tolerance
a prosociálnosti. Fend (In: Grecmanová, 2008) chápe individuální chování učitelů
jako zásadní faktor vlivu na klima školy.

▪

Osobnost žáka: Žák je spolutvůrcem klimatu školy a pramenem k jeho pochopení.

▪

Vedení školy: Za klima ve škole odpovídá management školy. Vedoucí pracovníci
mohou klima školy cíleně formovat.

Klima školy je závislé na objektivních a subjektivních faktorech prostředí (Grecmanová,
2004, s. 3).
Subjektivní faktory
Klima je výsledkem kognitivních procesů jednotlivých zaměstnanců a organizačních
proměnných. V kognitivních procesech rozlišujeme vnímání, představování, myšlení,
vzpomínání, jednání a řešení problémů. Pro konkrétní klima v organizaci má význam:
„vnímání

proměnných

organizace

jejími

zaměstnanci,

zpracování

přijatých

informací a jejich propojení s již existujícím stavem vědomostí, jednání podle těchto
poznatků“ (Grecmanová, 2008, s. 3).
Poznání vnitřního a vnějšího světa se zprostředkovává vnímáním pomocí smyslů, kterými
jsou čich, zrak, chuť, hmat, sluch a je možné k nim přiřadit i smysl pro rovnováhu, pohyb
(Grecmanová, 2008).
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Objektivní faktory
Conrad a Sydow (In: Grecmanová, 2008) rozlišují faktory primární a sekundární. Primární
faktory lidé vnímají přímo (nezprostředkovaně), naopak sekundární faktory vnímají
nepřímo (zprostředkovaně). Primární faktory pak dále dělíme na personální a situační.
Personální faktory jsou například hodnoty, potřeby, orientace školy. Mezi faktory situační
patří například velikost, struktura, vedení, pracovní podmínky a chování ve skupině
(Grecmanová, 2008).

2.3 Typy klimatu
Každá škola má své specifické a osobité klima, které můžeme posuzovat, rozlišovat
a popisovat podle různých kritérií a hledisek. Každý typ má své specifické ukazatele, dle
nichž lze posoudit jeho kvalitu a efektivnost. V historii je možné dohledat některé typy
klimatu, které vycházely z přirozeného vývoje a odlišovaly se díky různým školským
systémům, druhům školy.
Typy klimatu podle Oswalda et al. (1989 In: Grecmanová, 2012) z hlediska klasických
výchovných stylů:
Autoritativní klima školy (funkčně orientovaný klimatický typ) je charakteristické
špatnými vztahy mezi učiteli a žáky. Převládá nízká tolerance, důvěra žáků k učiteli. Žáci
si stěžují na malou možnost zapojit se do diskuze, na tvrdou disciplínu, tlak především na
výkon. Mezi žáky se objevuje konkurenční boj, nechuť ke škole, strach ze školy. I učitelé
prožívají více strachu a stresu. Spolupráce mezi ředitelem a učiteli je nízká. Rodiče
a učitelé vnímají klima školy spíše jako negativní (Grecmanová, 2004, Grecmanová et al.,
2012).
Demokratické klima školy (osobnostně orientovaný klimatický typ) je typické tolerancí
učitelů vůči žákům. Učitelé žákům pomáhají, vnímají jejich individuální potřeby, stres ze
školy je minimalizován. Převládá důvěra mezi učiteli a žáky. Vzájemné vztahy mezi žáky
jsou nadprůměrné, stejně jako vztahy mezi učiteli navzájem a učiteli a vedoucími
pracovníky. Požadavky na výkon jsou žákům dobře vysvětleny. Převládá nízká úroveň
strachu žáků ze školy. Žáci jsou motivováni ke vzdělávání, mají chuť se učit. Učitelé mají
možnost svobodného rozvoje, jsou v zaměstnání spokojeni, i když nároky na ně jsou
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vysoké. Rodiče a učitelé vnímají toto klima jako pozitivní (Grecmanová, 2004,
Grecmanová et al., 2012).
Liberální klima školy (distanční klima) se projevuje negativními vzájemnými vztahy
mezi učiteli a žáky, ale překvapivě dobrými vztahy mezi spolužáky. U žáků převládá
nechuť ke škole, nízká motivace k učení. Učitelé nejsou angažovaní, nevyžadují disciplínu.
Rodiče a učitelé hodnotí celkové klima jako negativní (Grecmanová, 2004, Grecmanová et
al., 2012).
Stejná autorka podrobně popisuje další typy klimatu podle široké škály vlivů, například
podle určení cíle školy, míry vzájemné spolupráce mezi žáky a učiteli, chování učitelů
k žákům, podle toho, zda převažuje zájem o lidi nebo o úkoly, podle různých vztahů,
postojů, pocitů a hodnotících soudů, výchovných stylů, způsobu vedení a spokojenosti
zaměstnanců (Grecmanová, 2008, s. 75–84).
Mezi pozitivní klimatické typy řadí Grecmanová (2008, s. 89):


progresivní klima s velkým zájmem o pracovní úkoly školy i o lidské kontakty

(vztah mezi učitelem a žákem je regulován demokraticky, neexistuje nadvláda
učitele, konflikty se řeší racionálně),


pluralitní klima (podporuje se emocionalita, respekt k jednotlivci, rozvíjí se
vzájemná spolupráce a pomoc, entuziasmus, zaměření na kreativitu),



klima osobnostně orientované (tolerance k žákům, podpora a pomoc žákům,
sociální angažovaností pro jejich individuální potřeby, možnost svobodného
rozvoje žáků, minimum stresových situací),



klima školy vedené demokraticky, životu blízkým způsobem (převažuje
spolupráce mezi všemi zúčastněnými, jsou přizváni rodiče žáků, kteří organizují
setkání se zajímavými osobnostmi, hledají se nové metody a formy výuky,
uplatňuje se projektová výuka, samotné téma tvoří otázky zabývající se smyslem
života, obsahem předmětů, vzdělávání mladých lidí).

Pro tyto typy klimatu je většinou typické vysoké osobní nasazení pedagogů, jejich
autonomie, spontánnost, flexibilita, samostatnost a svoboda při utváření života ve škole.
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Ve škole se uplatňuje individuální interakce, je otevřená vůči inovacím a ve vztahu
k veřejnosti. Jednání probíhají profesionálně a věcně. Žáci jsou vedeni k rozvoji, je dán
prostor tvořivosti a experimentování (Grecmanová, 2004, s. 2).

2.4 Tvůrci klimatu školy
Mezi účastníky klimatu školy patří především učitelé a vychovatelé, žáci, děti, rodiče,
vedení školy a provozní zaměstnanci školy. Jejich formální a neformální vztahy vytváří
a ovlivňují klima školy, které se jako celek skládá z menších částí, a to jsou například
klima třídy, klima učitelského sboru.
Podle Světlíka (2009, s. 65) se „vzdělávací instituce se zdravým a činorodým klimatem
vyznačuje především takovými vztahy, které charakterizuje vzájemná důvěra a úcta mezi
všemi osobami, které se na vzdělávání podílejí, jejich vysokou morálkou a soudržností.“
Pokud chceme objektivně zjistit, jaké je školní klima na konkrétní škole, vždy je třeba
zohlednit názory různých skupin, například učitelů, žáků, rodičů, vedení školy, provozních
zaměstnanců, ale také například školních inspektorů (Grecmanová, 2004, s. 1).
Učitelé
„Učitelé jsou důležitými činiteli celého výchovně vzdělávacího procesu, včetně zlepšování
klimatu a spolurozhodování o něm. To znamená, že práce na něm se vztahuje také k rozvoji
rolí nebo osobnosti učitelů.“ (Grecmanová, 2008, s. 135).
Učitel je podle Syslové (2016, s. 24–25) aktivním členem společenství, který se podílí na
jeho utváření, a zároveň přispívá k rozvoji školy, ke zkvalitnění vzdělávání, vzdělávacích
podmínek. Je také nositelem kultury školy, svým chováním pomáhá vytvářet pozitivní
klima školy. Učitelé ve škole s dobrým klimatem se cítí se školou a žáky propojeni
a svázáni a mají pocit, že je jejich potenciál využit naplno, jsou oddaní své práci a filosofii
školy, nepodléhají dlouhodobému stresu z neustále se zvyšující náročnosti svého povolání,
mají podporu ze strany vedení školy a podporují se i navzájem (Othman, Kasuma, 2016).
Rodiče
Již Hanke (2005, In: Grecmanová, 2008, s. 138) doporučoval zapojit rodiče do
zkvalitňování klimatu, jelikož žáci se po škole vždy vrací zpět do rodinného prostředí
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a přinášejí s sebou dojmy z předtím prožitého dne. Konkrétní podpora za strany rodičů se
týká podávání informací o tom, jak se děti cítí ve škole, v návrzích, co by se dalo ve škole
změnit, zlepšit, jak by mohli škole pomoci. S rodiči je nutné hovořit a snažit se je zapojit
do aktivit školy jako jsou koncerty či výlety a do pedagogických aktivit jako jsou
konzultace, třídní schůzky nebo samotná výuka (Hanke, 2005, In: Grecmanová, 2008).
Jak získat rodiče ke spolupráci popisuje Čapek (2010). Důležitým prvkem, který podporuje
spolupráci a vzájemnou důvěru mezi rodiči a učiteli, je profesionalita, projevující se
v míře zapojení rodičů do života školy, třídy. Učitel vysvětlí rodičům, jaké mají možnosti
zapojení se do vzdělávání svých dětí či organizování nadstandartních aktivit, podrobně
vysvětlí rodičům pravidla, povinnosti a jejich práva. Druhým významným prvkem je
vhodná komunikace s rodiči, konkrétně předávání informací o dítěti, žákovi. Dále
doporučuje optimismus a pozitivní postoj, aby veškerá interakce probíhala v podnětném
a nestresujícím prostředí. Vstřícnost je poslední jmenovaný prvek, který vede k větší
podpoře spolupráce rodičů a dětí.
Rodiče je podle Čapka (2010) potřeba zapojit mnohem více, než je to v podmínkách škol
možné. Jako příklad z praxe uvádí autor sportovní dny, dny dětí, vernisáže, vánoční
koncerty, rodičovské dílny, vědecké konference. Rodiče tak mají možnost poznat více
prostředí školy, v níž se jejich dítě vzdělává.
Goldkind a Farmer (2013), ve své výzkumné studii věnované vlivu velikosti školy na
zapojení rodičů a jejich spokojenosti s klimatem školy (v USA) uvádí, že na menších
školách se lépe daří s rodiči spolupracovat, právě proto, že jsou menší a je pro ně snazší
budovat vztahy školy s mezoprostředím. Pro rodiče bylo dle výzkumu důležité, aby ve
škole bylo bezpečno a aby panoval vzájemný respekt mezi zaměstnanci školy a dalšími
aktéry klimatu.
Vedení školy
„Ředitel školy si musí být vědom, že jeho konkrétní každodenní chování a jednání přispívá
(anebo nepřispívá) dobrému klimatu školy. Začíná to třeba respektováním pravidel, která
by měla platit bez výjimky pro všechny, ať jde o přezouvání, nepředbíhání ve školním
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bufetu nebo v jídelně. Důležité je navazování neformální komunikace s žáky, zájem o jejich
starosti, ale i úspěchy, neformální i formální ocenění“ (Škramlík, 2017).
Podle Čapka (2010) je pro klima školy její vedení velmi důležité. Stejně tak Grecmanová
(1995, In Čapek, 2015) považuje roli ředitele školy za klíčovou. Ředitel školy, který
umožňuje pedagogickým pracovníkům spoluúčast na životě školy, dává jim možnost
svobodně se vyjadřovat, podílet se na různých rozhodnutích, realizovat své nápady, mít
příležitost ovlivnit prostředí školy nákupem materiálu dle vlastního výběru, odmítnout při
hlasování návrh vedení, přispívá k vytváření pozitivního klimatu školy. Ředitel by měl být
někdo, kdo ve své funkci působí přirozeně a pro ostatní je vzorem. Pokud udělá chybu,
přizná ji a nezapomene se omluvit. Vznikající každodenní situace řeší objektivně
a spravedlivě, s individuálním přístupem. Osobnost ředitele hraje nezastupitelnou roli při
tvorbě klimatu školy.
Ředitel školy s dobrým klimatem podle Dewitta (2018) musí mít velkou míru vlastního
vědomí kompetentnosti a schopností (ang. „self-efficacy“), aby mohl být dobrým
demokratickým leaderem. Nestačí jen, aby byl ředitel vidět, a tudíž bylo jasné, že je ve
škole k dispozici a zajímá se o její chod, jde zároveň také o to, aby jeho zaměstnanci
věděli, že je přítomen, ale chovali se stejně, jako kdyby přítomen nebyl. Právě tím se pozná
kvalitní vztah mezi vedením a zaměstnanci, který je založen na demokracii, nikoli na
autoritářství.
Syslová (2016, s. 26) popisuje vliv ředitele na klima školy: „Bezpečné klima školy vytváří
prezentovaná víra ředitele ve schopnosti svých kolegů, budování prostoru pro iniciativu,
oceňování a podpora výkonů týmu. Ředitel školy je pro své kolegy příkladem zejména
v oblastech pedagogických znalostí, komunikačních dovedností, schopností týmové práce,
zodpovědnosti za kvalitu školy.“
Provozní zaměstnanci
Jak bylo zmíněno výše, pro podporu kvalitního prostředí a klimatu školy je nutné také
vhodné materiální vybavení a možnost jeho rychlé a snadné opravy či výměny. Proto je
důležité mít ve škole zaměstnance, kteří se o údržbu vybavení starají – školníka, uklízečky,
hospodářku atd. Právě oni jsou skrytou silou zajišťující na první pohled možná neviditelné,
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ale velmi důležité úkony, bez nichž by prostředí školy nemuselo dosáhnout dostatečné
kvality. Pokud některý z těchto důležitých článků vypadne nebo nepanují dobré vztahy
mezi provozními zaměstnanci a vedením školy či ostatními zaměstnanci, může to kvalitu
prostředí výrazně ovlivnit.
Všichni pracovníci, rodiče i žáci, potřebují vědět, že když se něco rozbije nebo je třeba
něco koupit, mají někoho, za kým mohou jít a kdo jejich problém vyřeší. Stejně tak jsou
nenahraditelnými členy týmu školní kuchaři a kuchařky.
V prostředí mateřské školy je podpora vzájemné spolupráce a budování kvalitních
kolegiálních vztahů mezi všemi zaměstnanci velmi důležitá jak na úrovni třídy, tak na
úrovni školy. Provozní zaměstnanci v mateřské škole jsou součástí týmu. Funkční tým nese
znaky sounáležitosti, respektu, vzájemné důvěry, radosti ze společné práce (Syslová, 2016,
s. 23).

2.5 Klima v MŠ
MŠ svým prostředím a nastaveným režimem dne dává možnost učitelům a rodičům se
intenzivně potkávat. Koťátková (In: Čermáková, 2015) popisuje, že v prostředí MŠ působí
velký počet dospělých (rodičů, pedagogických zaměstnanců a provozních zaměstnanců),
kteří se od sebe liší různými povahovými vlastnostmi a vzájemnými vztahy. Z toho důvodu
může být klima MŠ vnímáno různě, pozitivně z hlediska vřelosti, zájmu a dobrých vztahů,
nebo naopak negativně kvůli neklidu, spěchu, netrpělivosti, a někdy také kvůli odmítavým
postojům a lhostejnosti ze strany pracovníků školy. Jde především o subjektivní pocity,
a proto je u dospělých v MŠ vnímání klimatu odlišné.
Podle Koťátkové (2014) je důležitým záměrem mateřské školy vytváření pozitivního
školního klimatu. V případě vytváření základu dětské pozitivní životní perspektivy jde
o významný předpoklad, protože samotné děti vnímají celkové klima intenzivně a na
vztazích mezi sebou, mezi sebou a dospělými a mezi dospělými navzájem se učí, jaký je
svět mimo rodinu. K pozitivnímu klimatu přispívají kvalitní mezilidské vztahy (schopnost
porozumění, navzájem si pomoci, spolupracovat). Naopak negativně klima ovlivňuje
netolerance, nezájem o práci, pomluvy, vzájemná nedůvěra, časté konflikty. Mezi další
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faktory, které negativně ovlivňují kvalitu klimatu školy, patří slučování mateřských škol
pod jednu právní subjektivitu a sloučení mateřské školy se základní školou.
Koťátková (2008, In: Čermáková, 2015, s. 3) tvrdí, že „rodiče jsou součástí školního
klimatu, zvláště tehdy, když se o práci ve školkách zajímají, dovedou ji uznat a jsou pro její
pracovníky oporou.“ Komunitu rodičů a učitelů je podle Čermákové (2015, s. 1) dobré
podporovat.
Eklová uvádí konkrétní možnosti, jak rodiče zapojit: „Mateřská škola má velký potenciál,
jak rodiče oslovit a přizvat je ke spolupráci. Začít spolupracovat s rodiči je možné již před
nástupem dítěte do MŠ. V rámci dnů otevřených dveří rodiče seznamujeme s filozofií a cíli
školy, s vnitřními prostorami školy, se školní zahradou. Se zaměstnanci školy můžeme
rodiče seznámit na třídní informační schůzce pro rodiče nově přijatých dětí ještě před
nástupem dítěte do MŠ. Mezi další možnosti patří společná neformální potkávání, která
organizují rodiče ve spolupráci s MŠ“ (Eklová In: Těthalová, 2018).
Čermáková (2015, s. 1) přináší několik tipů, jak podpořit kvalitní klima v MŠ:
▪

přirozeně komunikovat ve vyváženém poměru vlastního sdělování a pozorného
naslouchání,

▪

umět ocenit práci a snahu ostatních členů společenské komunity (učitelů, rodičů,
dětí, technického personálu),

▪

být transparentní osobností, nepředstírat, být otevřený pro hledání dohody,

▪

přijímat ostatní bez předsudků, nezveličovat odlišnosti, nebát se jich,

▪

řešit problémy podle toho, jak přicházejí, otevřeně o nich mluvit, nacházet řešení
a naslouchat různým, i když někdy velmi odlišným, názorům a řešením,

▪

být loajální ke své škole, oceňovat podíl všech, kteří odpovědně zajišťují její
fungování,

▪

přijímat rodiče a učitele jako dobré, i když přístup k výchově může být jiný než náš,

▪

spolupracovat s celou školní komunitou znamená udržovat dobré vzájemné
poznání, úctu a soudržnost. Tím vytváříme stabilitu pro děti při jejich prvních
krocích ke vzdělávání.

29

3

Budování kvalitního klimatu školy

Grecmanová (2004) popisuje, že samotné pojetí klimatu školy běžně bývá spojováno
s náladou, životem ve škole, emocionálním tónem. Ovšem tyto představy jsou dosti
nepřesné a zavádějící. Pro lepší pochopení doporučuje vycházet ze samotného prostředí
školy. „Mezi prostředím a klimatem je totiž velmi úzký vztah a mnoho souvislostí.
Nemůžeme například očekávat, že v nepřátelském, utiskujícím a výhružném prostředí se
bude rozvíjet pocit bezpečí a důvěry, že se zde bude vychovávat v duchu spravedlnosti,
snášenlivosti a tolerance“ (Grecmanová, 2004, s. 1).
U většiny typů klimatu můžeme určit jeho kvalitu. Sama kvalita nám rozděluje klima na
pozitivní a negativní. Pozitivní klima vytváří podmínky pro úspěšné plnění školních
povinností dětí a učitele sbližuje. Negativní klima má charakter nepříznivého ovlivňování
dění ve škole, často vede ke ztrátě motivace, špatným vzdělávacím výsledkům,
k psychickým potížím. Bez pozitivního klimatu může škola jen velmi těžko efektivně
fungovat (Grecmanová, 2008).
Účinky pozitivního klimatu můžeme pozorovat u žáků například v sebepoznání, odborném
rozhledu, v samostatnosti, převažujícím kooperativním způsobu chování, morálním postoji.
Ve školách, kde převažuje nepříznivé klima, můžeme pozorovat nadměrnou soutěživost
mezi žáky, strach, opatrnost. Naopak ve třídě, kde panuje pozitivní klima, jsou žáci
kreativní, sebevědomější, mají zájem o výuku, vzájemně se respektují. Takto nastavené
prostředí vyhovuje nejen žákům, ale i učitelům, kteří jsou pracovně spokojení, a zároveň
motivovaníi (Grecmanová, 2008).
Debarbieux et al. (2012, In: Moro, Vinha, Morais, 2019) uvádí, že kvalita školního klimatu
je významným faktorem při prevenci násilí na školách – školy, v nichž byly úspěšné
preventivní programy proti násilí, měly pozitivně hodnocené klima. Žáci, kteří se ve škole
cítí dobře, mají lepší akademické výsledky, více se ve škole naučí, lépe spolupracují a jsou
více motivováni, protože se ve škole cítí oceňováni. Školy s pozitivním klimatem mají
dobré interpersonální vztahy, prostředí důvěry a péče, řeší konflikty formou dialogu, mají
blízko k rodičům a komunitě, funkční komunikaci a smysl pro spravedlnost (Moro, Vinha,
Morais, 2019; Zysberg, Schwabsky, 2020).
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Pozitivní klima působí příznivě i na tělesný stav žáků. Žáci, kteří vnímají klima ve škole
pozitivně, mají méně problémů s nespavostí, s koncentrací, s depresemi. Naopak
nepříznivé klima má silný vliv na negativní pocity, jako například smutek, vztek,
nespokojenost, negativní postoj vůči sobě samému (Grecmanová, 2008, s. 94–95).
Dobré klima školy ovlivňuje také schopnost školy přežít a připravenost k inovacím
(Grecmanová, 2004). Dewitt ve své knize School Climate: Leading with Collective
Efficacy (2018) uvádí, že inovativní škola 21. století se věnuje rozvíjení čtyř „C“ –
communication (komunikace), creativity (kreativita), critical thinking (kritické myšlení),
collaboration (spolupráce) a klima školy je pátým „C“, bez něhož předchozí nejsou možná,
jelikož v nezdravém školním klimatu nejsou vhodné podmínky k vytvoření inovativního
prostředí, a tím pádem je práce na klimatu naprosto klíčová a měla by být pro vedení školy
prioritou.
Dle stejného autora je velmi důležitou podmínkou pro vytvoření kvalitního klimatu
otevřená komunikace o nepříjemných či náročných sociokulturních tématech jako jsou
náboženské či rasové odlišnosti, sexuální orientace (LGBT komunita) a gender. Ve škole
se zdravým klimatem by se těmto tématům neměli učitelé vyhýbat, neměli by z nich mít
obavy a snažit se je ignorovat. Pokud to dělají, limituje to možnosti učení a žáci, kteří patří
do jedné ze zmíněných skupin, se necítí ve škole přijatí a v bezpečí.
Dopita a Grecmanová (In: Čapek, 2010) konstatují propojenost pozitivního klimatu ve
škole se spokojeností. Obě veličiny se navzájem ovlivňují.
Čapek (2010, s. 216–217) dále podrobněji popisuje kladné a subjektivní hodnocení
různých aspektů školního života z hlediska pozitivního klimatu a spokojenosti.
▪

Spokojenost žáka ve vztahu ke spolužákům: ve třídě jsou vytvořeny přátelské
vztahy, spolužáci se navzájem respektují, funguje spolupráce a vzájemná pomoc.

▪

Spokojenost žáka ve vztahu k učiteli: učitelé přistupují k žákům individuálně,
podporují pozitivní klima ve třídě, používají moderní výukové metody, podporují
žáky vhodnou motivací.
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▪

Spokojenost žáka se školou: prostředí školy je čisté, příjemné a podporující
seberealizaci. Škola pořádá zajímavé akce a podporuje volnočasové aktivity.
V prostředí školy si mohou žáci kdykoliv říci o pomoc.

▪

Spokojenost učitele s žáky: učitel se těší do školy na žáky i na jejich rodiče, baví
ho učit a nemá problémy s kázní, ze strany rodičů má pozitivní odezvu na svůj
způsob vzdělávání.

▪

Spokojenost učitele s kolegy: mezi učiteli existují přátelské vztahy, navzájem si
pomáhají a společně realizují cíle školy.

▪

Spokojenost učitele s vedením školy: učitel ví, že dobrá práce bude oceněna,
vlastní kreativita a iniciativa je podporována, dostává potřebné informace
a společně řeší důležitá rozhodnutí.

▪

Spokojenost rodiče se svým dítětem: rodič ví, že jeho dítě chodí do školy rádo,
nadšeně vypráví zážitky z prožitého dne, ve škole má kamarády a rádo se vzdělává
a připravuje do školy.

▪

Spokojenost rodiče s učiteli: rodič respektuje roli učitele, uznává jeho
profesionalitu, účastní se rodičovských schůzek, dostává pravidelnou zpětnou
vazbu o pokrocích svého dítěte.

▪

Spokojenost rodiče se školou: rodiče jsou zainteresováni do života školy, mají
možnost podílet se na programu třídy, organizují akce ve škole pro děti. Abychom
ve škole vytvořili klidné a příjemné prostředí pro práci všech zúčastněných, je
potřeba zbavit školu strachu a stresu, ustupovat z memorování a drilu a podporovat
individuální dovednosti. Chybu je třeba vnímat jako stupeň učení, naučit se
pracovat i relaxovat, být otevřený novým poznatkům. Tohoto lze dosáhnout pouze
v dobrém klimatu ve třídách, v celé škole, kde jsou spokojeni děti, žáci, učitelé,
rodiče, provozní zaměstnanci a vedení školy (Čapek, 2010, s. 218).

Znaky pozitivního klimatu podle Doležalové (In: Grecmanová, 2008, s. 85):
K = komunikace a kooperace
L = ladění
I = inovace
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M = metody
A = aktivita
Spilková (In: Grecmanová, 2008, s. 85) popisuje kvalitní klima slovy z hlediska
emocionálního: pohoda, důvěra, jistota bezpečí, sociálního: otevřenost, úcta, respekt,
participace, tolerance, pracovního: respektování pravidel, řád, dotahování úkolů do konce,
pracovitost, důslednost.
Pomocí šetření, které vzniklo v Německu (Schaffer, nepublikované texty) popisuje
Grecmanová (2008, s. 85–86) pozitivní klima z pohledu žáků, rodičů a učitelů:
Pozitivní klima z hlediska žáků:
Ve škole se:
▪ umožňuje samostatné objevné učení, ze kterého má dítě radost,
▪ kladou požadavky odpovídající individuálním schopnostem dítěte,
▪ podporuje rozvoj osobnosti dítěte,
▪ dává dítěti jistota, že bude akceptováno,
▪ umožňuje dítěti zažít úspěch,
▪ dbá na organizační přehlednost,
▪ dává dítěti najevo, že se k němu přistupuje spravedlivě,
▪ umožňuje dětem tvořit školu jako vlastní životní prostor a jako takovou ji vnímat.
Pozitivní klima z hlediska učitelů:
Škola:
▪ je pracoviště, v němž učitel rád pracuje a spolupracuje s dětmi a jejich rodiči,
ostatními kolegy, dobře vzdělává,
▪ umožňuje učiteli prožívat citový soulad a pocit sounáležitosti s jinými učiteli,
úspěch ve sboru, seberealizaci, svobodu a samostatnost v práci, radost
z pochvaly a uznání, ze spravedlivého hodnocení, spokojenost s daným stavem
věcí.
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Pozitivní klima z hlediska rodičů:
Ve škole je obvyklé/á:
▪ vstřícnost učitelů,
▪ spravedlivé hodnocení a zacházení s dětmi,
▪ kvalifikovanost a kompetentnost pedagogů,
▪ vhodná motivace dětí k učení,
▪ individuální podpora každému dítěti,
▪ cílevědomá práce školy s ohledem na úroveň dětí v kognitivní a emocionální
oblasti.
Pozitivní klima školy z hlediska veřejnosti:
Škola musí žáky připravit k:
▪ úspěšnému zapojení do profesního života,
▪ zodpovědné účasti na veřejném životě,
▪ angažovanosti pro společné záležitosti,
▪ osobní a odborné mobilitě,
▪ dodržování sociálních a pracovních cností.
Oswald et al. (In: Grecmanová, 2008) uvedli, že učitelé v pozitivním klimatu mnohem lépe
vnímají pocity žáků, v menší míře uplatňují dominanci, více žáky podporují pochvalou.
Naopak v negativním klimatu převládá direktivní způsob komunikace mezi učiteli a žáky,
emoce se potlačují, není jim věnovaná pozornost.
Jak uvádí Dewitt (2018), dobré školní klima velmi záleží na přístupu vedení školy, na
možnosti dialogu mezi vedením a jeho zaměstnanci, na kolektivním vědomí schopností
a možností, „kolektivní účinnosti“ ve škole (ang. „collective efficacy“) z pohledu všech
jejích členů, tedy žáků i personálu. Ve školách s příznivým klimatem je dosti
pravděpodobné se setkat s ředitelem, který upřednostňuje demokratický způsob vedení. Je
empatický, citlivý, akceptuje své podřízené, toleruje a přijímá jejich rozhodnutí, svobodně
a nezávisle se rozhoduje, je aktivní a angažovaný. V takovém prostředí, kde působí takový
ředitel, vzrůstá sebedůvěra a sebevědomí žáků, žáci a ani pedagogové nejsou přetěžovaní,
převládá spolupráce všech zúčastněných, učitelé jsou samostatní, méně direktivní a snaží
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se o účinné vzdělávání dětí a vlastní seberozvoj. Ve škole se vytvářejí podněty pro takové
učení, které má současným dětem co říci a realizuje se i mimo budovu školy. Rodiče jsou
pro školu partneři, se kterými ve spolupráci organizují setkání se zajímavými lidmi,
programy pro děti. Hledají se nové metody a formy vyučování, učitelé i žáci se zajímají
o to, jaký má daný obsah smysl. Důraz je kladen na sociální učení, žáci mohou zažít
angažovanost a úspěch a učí se přebírat odpovědnost za své učení (Grecmanová, 2004, str.
2–3).
Grecmanová (2004) uvádí, že školy s pozitivním klimatem nejsou nic nemožného. Aurin
(In: Grecmanová, 2004, s. 3) „považuje školy s příznivým klimatem za majáky znamenitosti
a vyslovuje názor, že jsou pro ostatní školy příkladem, protože v nich mohou zapalovat
jiskry.“

3.1 Východiska zkvalitňování klimatu školy
Pokud se rozhodneme zkvalitnit klima školy, je dobré si uvědomit složitost a dlouhodobost
samotného procesu, který nemusí vždy skončit podle našich představ očekávání. „Škola je
živý organismus, a proto musíme počítat s tím, že některé její struktury fungují dobře
a téměř bez chyby, zatímco jiné pod vlivem různých okolností vykazují větší či menší
poruchy“ (Grecmanová, 2008, s. 134).
Podle Ježka (2005) je změna klimatu složitý, náročný proces, který nemusí mít vždy
pozitivní výsledek. Pokud chceme změnit klima ve škole, je potřeba změnit klima
v učitelském sboru, klima ve třídách, klima ve vztahu vedení školy a učitelů, klima vztahu
rodičů a učitelů, klima vztahu školy a veřejnosti a ke komunitě (Ježek, 2005).
Mezi ústřední činitele klimatu v prostředí školy patří učitelé, žáci, představitelé školy,
jejich postoje a vzájemné vztahy mezi nimi, proto by návrhy na zlepšení a podporu
příznivého klimatu ve škole měli zpracovávat všichni, kdo se podílejí na životě školy.
Podle Grecmanové (2008, s. 135) lze popsat podmínky prostředí školy, které vedou
zaměstnance školy a žáky k angažovanosti:
▪

motivace a podněcování,

▪

podpora samostatnosti a seberealizace,
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▪

možnost prosadit své schopnosti,

▪

nalezení smysluplnosti ve své práci, činnosti,

▪

možnost spolupráce s ostatními.

Spousta (In: Grecmanová, 2008, s. 135) popisuje také utváření příznivého klimatu jako
dlouhodobý a náročný proces, jehož strůjcem se může stát pouze silná osobnost, která má
vhodné osobnostní kvality, charakterové vlastnosti a profesní dovednosti.
Mezi podmínky, které vedou ke zkvalitnění klimatu školy, patří podle stejného autora
například:
▪

osobní zanícení pro vytváření atmosféry otevřenosti a věcnosti,

▪

psychická kultivace všech účastníků edukačního dění,

▪

otevřené vyznávání respektu k morálním principům,

▪

plné psychické uvolnění sebe a především žáků,

▪

kultivace schopnosti navazovat kontakt s jinými lidmi,

▪

rozvíjení přirozené schopnosti autoregulace u žáků,

▪

podněcování touhy k překonávání a zdokonalování sebe sama (Spousta, 2003, In:
Grecmanová, 2008, s. 135).

Podle Bessotha (2003, In: Grecmanová, 2008, s. 136) by se na vedení školy měli kromě
ředitele podílet i učitelé, z nichž každý přebírá řídící úkoly. Podstatou tohoto konceptu je
pět strategií:
▪

vypracování společné vize, s níž se ztotožňuje většina kolegů,

▪

orientace na žáky, podpora jejich učení a rozvoj jejich osobnosti,

▪

otevřená komunikace napříč celou organizací,

▪

zlepšení spolupráce,

▪

podpora důvěry jako podstatného předpokladu pro produktivní klima.

Nemes (1994, s. 31) popisuje výsledky výzkumu v USA zabývajícího se kvalitami klimatu
a kvalitami školního prostředí. Mezi pozitivní ukazatele patří:
▪

respekt mezi osobami ve škole,

▪

důvěra,
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▪

vysoká morálka,

▪

možnost příležitostí,

▪

nepřetržitý růst každého žáka a učitele,

▪

soudržnost mezi jednotlivci a skupinami,

▪

rozvoj školy,

▪

péče o vše, co souvisí se školou.

Čermáková (2015, s. 3) uvádí, co ovlivňuje klima v MŠ, a to je „jistota, či nejistota
ekonomického zajištění, tedy zaplacení potřebného počtu pracovníků, nejistota ve
fungování školy, rušení tříd i předimenzovaný počet dětí ve třídě.“
Pokud bude chtít vedení školy změnit její klima, je důležité si položit otázky, na které si
musí organizátor změn klimatu odpovědět. Tyto otázky dle Ježka (2005, s. 18), zní:
● Jaké metody pro zjištění klimatu je dobré zvolit?
● Jaké změny klimatu by se měly udělat, aby byly proveditelné během krátké doby
a účastníci klimatu je zaregistrovali?
● Jaké skupiny osob nebo jací jednotlivci by se měli podílet na prosazení
a uskutečňování změn školního klimatu?
● Jaké změny dlouhodobějšího charakteru je potřeba udělat, aby ve škole vzniklo
zdravé klima?
Ke zhodnocení a následnému zlepšení klimatu nám mohou pomoci výzkumy klimatu, kdy
na začátku se provede analýza a deskripce. Na diagnostiku navazuje odhalení příčin,
vyvození pedagogických opatření s předpokladem vývoje a v závěrečné části se realizuje
terapie. „V případě, že ještě nedošlo k úplnému vyhrocení problémů, nemá intervence do
klimatu terapeutický, ale preventivní charakter“ (Grecmanová, 2008, s. 134).

3.2 Diagnostické nástroje k hodnocení klimatu školy
„Diagnostika klimatu školy je obtížná, má svá úskalí i ve způsobech provedení“
(Grecmanová, 2008, s. 103). V praxi je možné využít kvalitativní výzkumná
šetření i kvantitativní

výzkumy.

Mezi

kvalitativní

šetření

řadíme

zúčastněné

a nezúčastněné pozorování, rozhovory, diskuze, analýzu výroků, žákovských a učitelských
deníků, kreseb žáků, fotografií, dokumentů, vybavení a výzdoby školy. V případě
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kvalitativního výzkumu je nutné vzít v potaz jeho vyšší časovou náročnost. Například
u pozorování je potřeba počítat s tím, že než se pozorovatel stane součástí prostředí, může
to trvat téměř rok (Grecmanová, 2008).
V České republice v 70. a 80. letech byly realizovány výzkumy pouze ojediněle, až po roce
1990 se zkoumání klimatu stalo aktuálním tématem. Mezi autory, kteří se tématu věnovali,
patřili J. Mareš (1998, 2000), J. Lašek (1991, 1995), M. Klusák (1993). Tito autoři se
zaměřili na výzkum sociálního klimatu třídy, komunikačního klimatu, klimatu učitelského
sboru. V současné době je vytvořena dobrá vědecko-výzkumná základna, která již pouze
nepřebírá zahraniční výzkumné metody, ale vytváří nástroje vlastní, odpovídající
podmínkám našeho školství (Grecmanová, 2008).
Výzkum klimatu školy se v minulosti převážně opíral o kvantitativní metody a výzkumné
přístupy, „které vycházely ze souborů dotazníků a škál nebo sociometrických technik.
Vyplňovaly je velké skupiny respondentů: žáci, rodiče, učitelé, vedení školy, provozní
zaměstnanci“ (Grecmanová et al., 2012, s. 7). Aby se minimalizovalo riziko subjektivismu
jednotlivců, byly názory jednotlivých skupin srovnávány. Nástroje ke zkoumání klimatu
vycházející z principu propojování pohledu žáků, učitelů, rodičů, představitelů školy jsou:
School Climate Profile (Profil klimatu školy od Roberta H. Foxe, Ronalda Lippetta,
Richarda Schmucka, 1974), Klima – Skalen (Škály od Helmuta Fenda, 1977), Linzer
Fragebogen zum Schul – und Klassenklima (Linecký dotazník ke klimatu školy a ke
klimatu třídy od Ferdinanda Edera, 1996) a Soziales Klima an Schulen aus LehrerSchulleiter-und Schülerperspektive (KESS 4) (Sociální klima na školách z perspektivy
učitelů, vedení školy a žáků od Nike Janke, 2006) (Grecmanová et al., 2012).
V České republice se výzkumem klimatu dotazníkovou metodou věnovala Helena
Grecmanová (2008), Jana Kašpárková (2007), Stanislav Ježek (2004). Autory Diagnostiky
psychosociálního klimatu školy jsou Jiří Mareš (2003) a Stanislav Ježek (2004). První
výzkumné šetření klimatu školy bylo zrealizováno na Pedagogické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci v 90. letech a jeho cílem byla „deskripce klimatu školy na 2. stupni
městských základních škol v období transformace školské soustavy,“ možnost sledování
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dalších faktorů prostředí školy v oblasti materiální, personální, sociální a kulturní
(Grecmanová a kol., 2012, s. 7).
Jednotlivé přístupy ke klimatu školy můžeme rozdělit podle objektu zkoumání, subjektů
a perspektiv jejich vnímání do třech výzkumných směrů. Prvním směrem je přístup, kdy se
pozoruje klima z pohledu různých skupin respondentů (žáků, rodičů, učitelů), druhý se
obrací k organizačnímu klimatu z hlediska učitelů a třetí je zaměřený na klima výuky
a třídy z pohledu žáků (Grecmanová, 2008).
Autorka dále uvádí přístupy podle Čápa a Mareše (2001). Prvním z nich je sociometrický
přístup, který se zaměřuje na školní třídu jako sociální skupinu, strukturu třídy, kohezi, vliv
žáků ve třídě atd. Druhým je organizačně sociologický přístup, kdy centrem výzkumu je
třída jako organizační jednotka, učitel jako řídící pracovník, jeho autorita, pedagogická
komunikace. Třetí pedagogicko-psychologický přístup má podstatu ve výzkumu vzájemné
sociální závislosti žáků, zkoumání jejich spolupráce ve třídě, kooperativního učení ve
skupinách, sociální opory a sebepojetí žáků. Školně-etnografický přístup se zajímá o školní
třídu a učitele v širším kontextu celkového života školy. Poslední vývojově-psychologický
přístup je zaměřen na školní třídu jako sociální prostředí, v němž se rozvíjí osobnost žáka
s ohledem na ontogenetické hledisko (Grecmanová, 2008).
Z obecnějšího hlediska nám výzkum pomáhá přiblížit a zdůvodnit činnost školy, její
působení a význam. Zjišťuje reálné a preferované klima, rozlišuje jeho typy, zkoumá
chování lidí v organizaci, sleduje a porovnává rozdíly mezi klimaty, srovnává názory
různých skupin respondentů (Grecmanová, 2008).
K posouzení klimatu ve škole či v jednotlivých třídách mohou také dobře posloužit
specializované programy neziskové či jiné organizace z vnějšího prostředí, která může
poskytnout objektivní posouzení zvenčí a zaměřit se například na zjišťování vzájemných
vztahů mezi dětmi ve třídě nebo na prevenci. Stejně tak poslouží i návštěvy kolegů z jiných
škol nebo šetření České školní inspekce.
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3.3 Příklady dobré praxe
Možností, jak zkvalitnit klima školy, je mnoho. Zde bude popsáno několik tipů, které lze
využít s cílem zkvalitnit školní klima, vycházejících z mé vlastní zkušenosti na naší škole
nebo z různých literárních či internetových zdrojů.
Dětská rada
Na základní škole je možné zřídit tzv. dětskou radu. Schází se vždy 1x za měsíc a z každé
třídy jsou na ní 2–3 zástupci z řad žáků. Spolu s nimi je tam zástupce rodičů a pedagogů,
kteří radu supervidují a strukturují. Děti mají prostor diskutovat o tématech, která jsou pro
ně aktuální, o nichž přemýšlí během školního života. Podněty z těchto porad pak prezentují
žáci svým spolužákům a jejich souhrn je uveden v sepsané zprávě, se kterou jsou na
pedagogické radě seznámeni všichni učitelé. Výstupy z rady jsou rovněž komunikovány
směrem k rodičům a umístěny na webové stránky školy. V rámci rady děti například
sdílely trable spojené s distanční výukou a vyměňovaly si různé nápady, jak si se situací
poradit.
Celoškolní projekty a aktivity v makroprostředí školy
Dalším prostředkem propojení celého školního kolektivu se světem venku, tedy s rodiči
a širokou veřejností, jsou celoškolní projekty. Je zadané nějaké téma, na němž se v míře
zvládnutelné pro každou třídu zapojí celá škola. Projekt může být jedno- či vícedenní
a rodiče se mohou podílet v různých fázích, ať už v přípravné, nebo poté až jako diváci
a poskytovatelé zpětné vazby v den prezentace výstupů z projektu. Stejně tak se může
škola zapojit do většího projektu organizovaného zřizovatelem v jejím okolí (například
Zažij město jinak nebo Signal festival), tím, že na akci vystoupí s nějakým programem,
poskytne v prostorách školy zázemí pro realizační tým nebo se přímo aktivně zapojí do
organizace akce.
Supervize pro zaměstnance
Některé školy poskytují učitelům služby externí supervize nebo bálintovské skupiny, kam
se mohou pedagogové dobrovolně zapojit. Na supervizi poté probírají různé případy
z praxe, řeší neshody s rodiči či kolegy a diskutují o možnostech řešení v bezpečném
prostředí.
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Vzdělávací odpoledne
Dalším prostředkem budování pozitivního klimatu je vyčlenění jednoho odpoledne, které
je vyhrazené na různé porady, ale i na sdílení zkušeností ze zajímavých seminářů,
z návštěvy na jiné škole nebo ze zahraniční stáže. Některé aktivity jsou povinné
(pedagogické porady), většina jich ale je dobrovolná, přijít může kdokoli, koho dané téma
zajímá. Na tato odpoledne škola také zve různé externí odborníky na sdílení zkušeností či
na přednášku.
Káva u ředitele
Podobnou formou určenou ke sdílení mezi vedením školy a učiteli je tzv. káva u ředitele.
Na tomto dobrovolném setkání se diskutují pedagogická témata, dokumenty školy nebo
učitelé přinášejí vedení názory na věci, které se týkají chodu školy (Škramlík, 2017).
Společné uklízení zahrady dětí, rodičů a zaměstnanců MŠ
Akce organizovaná rodiči ve spolupráci s MŠ. Zástupci z řad rodičů se dohodnou na datu
úklidu, informaci posílají ostatním rodičům, společně připraví prostředí (materiál na úklid,
občerstvení).
Společné akce pro zaměstnance MŠ a ZŠ
Pokud je mateřská a základní škola spojená pod jednoho ředitele, je možné uspořádat
neformální setkání všech zaměstnanců obou škol včetně provozních, aby se navzájem
seznámili, například při společném grilování nebo vánočním večírku.
Víkendové výjezdy pro zaměstnance školy
Dvakrát ročně se všichni zaměstnanci školy neformálně potkávají mimo prostory školy
v rámci společných prožitkových víkendů. Akci organizuje vedení školy, aktivní
zaměstnanci se podílejí na organizaci programu.
Spolek rodičů jako podporující organizace konceptu školy
Spolek podle právního hlediska znamená, že „alespoň tři osoby vedené společným zájmem
mohou založit k jeho naplňování spolek jako samostatný a dobrovolný svazek členů
a spolčovat se v něm“ (NOZ3, 2014, s. 30; Syslová et al., 2016, s. 46). Členové Spolku
3
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rodičů se potkávají minimálně třikrát ročně na společných poradách, plánují akce pro
rodiče a děti (Drakiáda, Vánoční koncert, Vynášení Morany, Letní piknik), svou aktivitou
podporují koncepci a vizi školy, komunikují s rodiči, podílí se na výchovně vzdělávacím
procesu.
Konzultační hodiny pro rodiče
Konzultační hodiny pedagogů s rodiči slouží „k informování rodičů o prospívání jejich
dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Zároveň jsou určeny k tomu, aby
se „učitelé s rodiči domluvili na společném postupu přivýchově a vzdělávání dítěte
(Smolíková, 2004, s. 36, Syslová et al., 2016, s. 74–75). Tyto schůzky mohou mít na
základní škole podobu triády – rodič, učitel a žák.
Vzájemné hospitace
Vzájemná hospitace je jedna z forem možné spolupráce, kolegiální podpory v mateřské
škole (Syslová et al., 2016, s. 38).
Schránka důvěry
Je možnou alternativou získání zpětné vazby od rodičů, kteří dávají přednost anonymnímu
řešení svých podnětů nebo stížností. Důležité je oznámit rodičům časový interval, kdy
budou podněty ze schránky vybrány a v jaké formě mohou rodiče očekávat zpětnou vazbu
(Syslová et al., 2016).
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4

Prostředí školy podporující zdraví

Praktická část bakalářské práce se bude zabývat hodnocením klimatu ve dvou odlišných
budovách mateřské školy, která ve svém ŠVP4 vychází z projektu Škola podporující zdraví
(dále také jen ŠPZ). Východiska projektu budou popsána v této kapitole. Na základě
koncepce projektu je strukturován dotazník pro praktickou část.
Škola podporující zdraví je projekt Světové zdravotnické organizace. Podstatou filozofie
ŠPZ je výchova vedoucí k podpoře zdraví u dětí, žáků, studentů a učitelů. „Záměrem
programu ŠPZ je aplikovat strategii podpory zdraví na podmínky školy a přispět k její
účasti na vlastní proměně a rozvoji“ (Čapek, 2010, s. 200).
Klima školy podporující zdraví přímo souvisí se zdravím zúčastněných lidí. Vycházíme
z definice Světové zdravotnické organizace: „Zdraví člověka není pouze nepřítomností
nemocí, ale je prožitkem pohody po stránce tělesné, duševní, sociální či osobnostní, mravní
a duchovní“ (Nemes, 1994, s. 33).
Podle Nemes (1994, s. 33) závisí pohoda lidí ve škole na kvalitě jednotlivých složek
prostředí, jimiž jsou:
▪ kvalita ekologického prostředí školy,
▪ kvalita společenského prostředí školy,
▪ kvalita sociálního systému školy,
▪ kvalita kultury školy.
Koncepce škol podporujících zdraví je postavena na třech základních pilířích, v nichž se
aktivně podporuje zdravý způsob života. Prvním pilířem je pohoda prostředí. Tu nevytváří
jen prostor jako takový, ale především lidé, kteří v tomto prostředí pracují anebo jej
navštěvují. Prostor školy by měl být příjemný pro všechny, tak, aby napomohl vytvoření
dobrého vnitřního klimatu (Čapek, 2010).
1. „Pohoda věcného prostředí: rozumějí se budovy i venkovní prostory školy, jejich
prostorové řešení, zařízení a vybavení. Vše by mělo být hygienicky nezávadné,
funkční a účelné, bezpečné a estetické. Škola by měla poskytovat i nabídku
4
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osobního prostoru, a také neomezovat pohyb po škole a ve třídách. Žáci jsou vedeni
k ochraně školního prostředí a odpovědnosti.
2. Pohoda sociálního prostředí: chování jednoho k druhému ve škole by mělo
vyjadřovat důvěru, úctu, uznání, empatii, komunikace by měla být otevřená a každý
by měl umět pomoci druhým.
3. Pohoda organizačního prostředí: režim dne odpovídá potřebám dětí, stejně tak
i zdravá výživa a pohybové aktivity“ (Čapek, 2010, s. 202).
Podle Havlínové (1998, In: Čapek, 2010) by měli lidé působící ve školách podporujících
zdraví usilovat o to, aby jejich chování vyjadřovalo humanistické postoje úcty, důvěry,
snášenlivosti, empatie, otevřenosti jednoho k druhému, vůli ke spolupráci, úctu a čest,
vzájemnou pomoc.

4.1 Východiska věcného prostředí
Mateřská škola je pracovním prostředím pro děti, pedagogické pracovníky, ostatní
zaměstnance školy, kteří tvoří skupiny s různým věkovým složením, s rozličnými
potřebami a nároky. „Protože věcné prostředí ovlivňuje všechny zúčastněné, má vliv na
jejich zdravotní a psychický stav, na jejich chování a prožívání,“ mělo by být vnímáno
jako zabydlené, útulné, příjemné. Prostředí v sobě zahrnuje materiální vybavení budovy
(nábytek, pomůcky, lůžkoviny) a přilehlých prostor (hřiště, zahrady, přístupové cesty)
(Havlínová et al., 2008, s. 65). Věcné a materiální podmínky zajišťuje po dohodě
s vedením školy zřižovatel, který vychází z jednotlivých požadavků učitelek na vybavení
hračkami, pomůckami, náčiním a materiálem (Průcha a Koťátková, 2013).
Materiální, funkční a estetické kvality
Kvality věcného prostředí jsou školám většinou dány, ale záleží na každé škole, jak je
využívá, udržuje, případně zdokonalí. Mateřská škola podporující zdraví průběžně,
organizovaně a systematicky pečuje o zkvalitňování podmínek k životu ve svém věcném
prostředí z důvodu prevence pro všechny děti. Kvalita prostředí a života v předškolním
věku má velký vliv na celkové zdraví dětí. V prostředí MŠ platí zásady „bezpečnost,
snadná údržba a zdravotní nezávadnost“ (Havlínová, 1995, s. 67–68).
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Kvalitní věcné prostředí se vyznačuje velkými prostory pro pohyb dětí, hřištěm a zahradou,
dostupností těchto prostor a jejich návazností. Důležitá je také členitost terénu a zatravněná
plocha (Havlínová, 1995). K dalším materiálním podmínkám patří dostatečný počet šaten,
hygienických zařízení. Nábytek a vybavení školy musí být bezpečné, snadno udržovatelné,
dezinfikovatelné a zdravotně nezávadné. Doporučeny jsou přírodní materiály (Havlínová et
al., 2008).
Fyzikálně-chemické a biologické kvality
Kvalita prostředí z hlediska fyzikálně-chemického a biologického je převážně v rukou
školy, která pečuje o zdravotní nezávadnost mikroprostředí a zmírňuje nepříznivé účinky
zevního prostředí. Kvalita mikroprostředí ovlivňuje pocit pohody, aktivitu a únavu při
práci a pohybu. Je vhodné, pokud je škola umístěna v klidném prostředí, dostatečně
vzdáleném od hluku. Důležitým faktorem je optimální teplota vzduchu, jeho vlhkost
a čistota, a také nezávadná voda. Vhodné je také dbát na čistotu vnějšího i vnitřního
prostředí a vyhovující osvětlení (Havlínová, 1995).
Emocionálně-estetické kvality
Emocionálně-estetická kvalita prostředí má být taková, aby prostředí školy bylo vnímáno
útulně, zabydleně, příjemně, harmonicky: „Harmoničnost prostředí je jeho proměnlivou
a ovlivnitelnou složkou, děti a učitelka vtiskují prostoru osobitý půvab na základě svých
představ, užívají ho, slouží jim, starají se o pořádek a úklid.“ (…) Nábytek a ostatní
zařízení spoluvytváří pohodu prostředí.“ (Havlínová, 1995, s. 68). Nábytek by měl být
v zorném poli dítěte, měl by mít vhodnou velikost. K hračkám a jinému vybavení musí mít
děti jednoduchý přístup. Vhodné je přizpůsobit výzdobu chápání předškolních dětí
(Havlínová, 1995).
Prožitkově-poznávací kvality
Snahou je vytvořit dostatek podnětů, prostor, kde každý den na děti čekají nové úkoly,
pokroky a změny. Od učitelek se očekává cílevědomé vytváření podnětného prostředí pro
spontánní učení a vedení dětí k aktivní pomoci při tvorbě takového prostředí (Havlínová,
1995). Vhodné je měnit prostředí podle aktuálního dění, ročního období, přání dětí.
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K výzdobě je dobré používat vlastní výtvory dětí. Důležité je podněty umístit tak, aby
vzbuzovaly zájem a navodily u dětí aktivitu (Havlínová, 1995).
Vytváření podnětného prostředí
Vytváření podnětného prostředí ovlivňuje především učitelka a její řídící styl, a to tím, že
postupně přetváří třídu jako místo společného setkávání a tvoření. Učitelka reaguje na
věkové složení třídy, na přání dětí, respektuje aktuální události, roční období. V rámci
cílevědomých změn prostředí by nemělo být zapomínáno na to, že zajímavé a vkusné
prostředí probouzí v dětech bezprostřední zájem a aktivitu (Havlínová et al., 2008).
Ve školním prostředí se nejedná pouze o množství, rozmanitost materiálů a pomůcek, ale
jde především o to, jakým způsobem je konkrétní třída uspořádána. Pokud chceme
efektivně měnit věcné prostředí třídy, školy, je důležité přihlédnout k individuálním
potřebám dětí ve skupině a teprve poté měnit uspořádání třídy (Krejčová, Kargerová
a Syslová, 2015).
Stejné autorky doporučují uspořádat třídy do pracovních koutů, které efektivně podporují
vzájemnou pomoc mezi dětmi, spolupráci, komunikaci, individualizaci, příležitosti k řešení
problémů, rozhodování, procvičování vyjadřovacích schopností, akceptování odlišností
a samostatnost. Vybavení pracovních koutů by mělo být citlivé k jednotlivým vývojovým
fázím dítěte, respektující individuální potřeby dětí, vedoucí děti kupředu a podporující
proces učení. Podmínkou podnětného prostředí je bohatá nabídka jednotlivých aktivit,
možnost samostatně objevovat, volit činnosti a pohybovat se dle individuální potřeby.
V takto uspořádaném prostředí jsou děti přirozeně zapojeny do péče o prostředí, samy
uklízejí pomůcky, starají se o květiny, o zvířata, o hračky (Krejčová, Kargerová a Syslová,
2015).
Stále více mateřských škol začíná využívat i další prostory k podpoře podnětného
prostředí. Z chodby školy se může stát tělocvična, která umožňuje volný, spontánní pohyb
dětem. Na chodbu do spojovacích prostor budov mateřské školy je možné umístit
horolezeckou stěnu, dětský obchod, lékařský koutek. Vždy je potřeba vycházet
z individuálních potřeb a zájmu dětí. Neméně důležitá jsou i místa určená k výstavě
dětských prací. Tento prostor v interiéru školy a třídy „dokresluje představy dětí o světě
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a ukazuje témata, jimiž se mateřské školy při vzdělávání zabývají“ (Krejčová, Kargerová
a Syslová, 2015, s. 80–82).
Přínos podnětného věcného prostředí
Vytvoření zdravého a podnětného věcného prostředí minimalizuje vlivy zevního prostředí,
podporuje imunitní systém dětí a dospělých, snižuje nemocnost. Podílí se na rozvoji
pohybových dovedností dětí, estetického vnímání, návyků sebeobsluhy, seberealizaci dětí
a dospělých, kultivuje vkus, zkvalitňuje vzájemné vztahy (Havlínová et al., 2008, s. 67).

4.2 Východiska sociálního prostředí
Kvalita sociálního prostředí se přímo odráží v chování všech zúčastněných, má vliv na
pohodu a zdraví všech osob a skupin v daném společenství, na vývoj dítěte a je podmínkou
zdaru všech aktivit v MŠ. Kvalitní mezilidské vztahy umožňují změny ku prospěchu dětí
a všech zaměstnanců. Duševní pohodě prospívá, pokud je respektován duševní vývoj dítěte
a maximálně se eliminuje v prostředí MŠ stres, který způsobuje psychosomatické potíže
(Havlínová, 1995).
Vhodné je věnovat pozornost mezilidským vztahům, usilovat o jejich zlepšování,
podporovat spolupráci, participaci, vzájemnou pomoc a otevřenost, otevřít se vnějšímu
sociálnímu prostředí. Dále je důležité respektovat přirozený vývoj dětí předškolního věku
v sociální oblasti, přijímat děti v jejich identitě, podporovat jejich sebedůvěru, mít
přiměřené výchovné požadavky, rozvíjet pozitivní myšlení, cítění a prožívání ve vztahu
dětí k sobě samým i k druhým a využívat přirozené situace při předcházení a zvládání
stresu (Havlínová, 1995).

4.3 Východiska organizačního prostředí
Organizační prostředí se týká všech, kteří se přímo či nepřímo podílejí na životě v MŠ
(děti, rodiče, zaměstnanci, odborníci, zastupitelstvo, orgány státní správy). Podstatou
kvalitního organizačního prostředí je spolupráce, partnerství, otevřenost a důvěra ve vztahu
ke společnému úsilí, podpora komunikace mezi všemi zúčastněnými (Havlínová, 1995).
Důležité je brát ohled na individuální potřeby dětí (spánek, relaxace, pitný režim, potřeba
jídla), umožnit novým dětem postupnou adaptaci na prostředí MŠ, respektovat individuální
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potřeby pohybu. Vhodně nastavený režim dne umožňuje co nejčastější kontakt mezi rodiči
a školou (vstup do budovy je umožněn během celého dne), režim dne by měl být pružný,
aby jej mohla učitelka přizpůsobit specifickým podmínkám a situacím a konkrétním
skupinám dětí a měla možnost samostatně rozhodovat o vzniklých situacích a uspořádat
den tak, aby bylo dostatek času na spontánní hru. Dobrým prostředkem je také vytváření
třídních pravidel (Havlínová, 1995).
Správná výživa je základním předpokladem pro „optimální“ tělesný a duševní vývoj dítěte.
Za plnohodnotnou stravu je považována pouze strava pestrá a vyvážená s dostatkem
syrového ovoce, zeleniny, nízkotučných výrobků, libového masa, ryb, luštěnin. Dětem by
měla být poskytnuta možnost dietního stravování dle individuálních potřeb (Havlínová,
1995).
Velmi důležité je také zajistit pohodu prostředí ve škole i mimo budovu školy (vyhovující
technické řešení, materiální vybavení, mikroklima, vhodné osvětlení a akustika)
a vyhovující hygienické podmínky (Havlínová, 1995).
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5

Praktická část

5.1 Formulace problému šetření a cíl šetření
Cílem praktické části práce je zjištění vlivu prostředí na klima velkoměstské mateřské
školy, která má dvě budovy. Zjištění se budou týkat odlišností klimatu v jednotlivých
budovách z pohledu pedagogických pracovníků, provozních zaměstnanců a rodičů
v konkrétních oblastech prostředí školy, a to ve věcném, sociálním a organizačním
prostředí.
Práce by měla přinést konkrétní návrhy na zlepšení jednotlivých prostředí v obou
budovách mateřské školy. Praktická část by měla potvrdit nebo vyvrátit stanovené
hypotézy a zodpovědět výzkumné otázky.

5.2 Vzorek respondentů
Vzorek respondentů šetření tvořilo 161 osob z obou budov mateřské školy. Celkem bylo
osloveno prostřednictvím e-mailové komunikace 135 rodičů, 20 pedagogických
pracovníků, 6 provozních zaměstnanců. U pedagogických pracovníků převažovalo ženské
pohlaví, výjimku tvoří 1 člen pedagogického sboru mužského pohlaví. Skupinu provozních
zaměstnanců tvoří pouze ženy. U rodičů pohlaví nebylo zjišťováno.
Budovu A mateřské školy navštěvuje 46 dětí ve věku od 3 do 6 let. Děti jsou rozděleny do
dvou tříd. O běžný provoz se starají 2 provozní zaměstnankyně, výchovně-vzdělávací
činnost zajišťuje 7 pedagogických pracovníků, z toho 4 učitelky a 3 asistentky pedagoga ve
věku od 30 do 55 let. Všichni pedagogové mají dosaženou potřebnou odbornou kvalifikaci.
V budově A byl dotazník zaslán:


46 rodičům, tedy do každé rodiny 1 dotazník. Z celkového počtu se vrátilo
zodpovězených 38 dotazníků, návratnost 83 %



7 pedagogickým pracovníkům, návratnost 100 %



2 provozním zaměstnancům, návratnost 100 %

Budovu B mateřské školy navštěvuje 89 dětí ve věku od 3 do 6 let. Děti jsou rozděleny do
4 tříd. Provoz zajištují 4 provozní zaměstnankyně, výchovně-vzdělávací činnost 13
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pedagogických pracovníků, z toho 7 učitelek, 1 učitel, 4 asistentky pedagoga, 1 speciální
pedagog, celkově ve věku od 22 do 56 let. 10 pedagogických pracovníků má dosažené
odborné vzdělání a 3 učitelé si vzdělání dodělávají v rámci individuálního studia.
V budově B byl dotazník zaslán:


89 rodičům, tedy do každé rodiny 1 dotazník. Z celkového počtu se vrátilo
zodpovězených 67 dotazníků, návratnost 75,3 %



13 pedagogickým pracovníkům, návratnost 100 %



4 provozním zaměstnancům, návratnost 100 %

5.3 Charakteristika budov
Obě budovy mateřské školy jsou součástí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ městské části
v Praze. Mají společné vedení: ředitel ZŠ a MŠ, zástupkyně ředitele pro MŠ a na každé
budově je vedoucí učitelka. Vzdělávání dětí je realizováno pomocí společného školního
vzdělávacího programu „Smysluplná cesta ke zdraví“ zpracovaného v souladu
s Kurikulem podpory zdraví. Hlavní myšlenkou programu je vytvářet pro děti podnětné
a radostné prostředí, v němž pedagogové spolu s rodiči, kteří jsou aktivní součástí školního
prostředí, rozvíjejí osobnost každého dítěte s respektem k jeho věkovým a vývojovým
zvláštnostem podle zásad zdravého životního stylu. Program byl podrobněji popsán
v teoretické části práce.
Na vzdělávání v mateřské škole navazuje základní vzdělávání. Základní škola patří mezi
inkluzivní školy. Podstatou programu základního vzdělávání je individuální přístup učitele
při vyučování k žákům, efektivní výuka, smysluplné hodnocení, příjemné klima školy,
smysluplné trávení volného času, kvalitní pedagogický sbor, partnerství s rodiči a moderní
vybavení školy.
Budova A mateřské školy je společná s budovou základní školy, nachází se v klidné
lokalitě velkoměstské části. Má svůj vlastní vstup a prostory, se žáky základní školy se děti
potkávají během oběda v jídelně nebo při celoškolních akcích ve společné budově. Ke
společným prostorám mateřské školy patří dětská šatna, malý pohybový koutek, jídelna,
umývárna a dětské toalety a zázemí pro zaměstnance školy. Obě třídy jsou umístěny
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v přízemí. Každá třída má dvě místnosti, tvořivou a herní, které jsou dle potřeby odděleny
posuvnými dveřmi. Ložnice pro děti je umístěna na patře.
K zázemí pro zaměstnance patří kuchyňka, kancelář, patro pro různorodé činnosti, sklad,
prostor pro myčku a sušičku, toaleta. Šatna je součástí chodby tohoto zázemí.
Část zahrady je vyhrazena pro děti z mateřské školy. Rekonstrukce této části proběhla před
3 roky. Díky rekonstrukci děti mohou na zahradě využívat vodní svět s pumpou a koryty,
velký kopec s nerezovou skluzavkou, sportovní hřiště, dva herní prvky k prolézání, velké
pískoviště, venkovní kuchyňku, pracovní ponk. K pěstování plodin a květin se využívá
6 vyvýšených záhonů. Pomůcky a hračky jsou umístěny v domku před vstupem na
zahradu. Součástí prostoru MŠ je kuchyň, kde se připravuje jídlo pro 250 dětí, žáků
a zaměstnanců MŠ a ZŠ.
Budova B mateřské školy je od budovy A vzdálena 800 metrů a nachází se v rušné části
velkoměsta. Také tvoří komplex se základní školou, se společným vstupem z hlavní ulice
a společnou recepcí. Dvě třídy mateřské školy se nachází v přízemí a dvě třídy v 1. patře.
Celková rekonstrukce budovy MŠ a ZŠ proběhla před 6 lety. Třídy MŠ, šatny pro děti,
tělocvična, jídelna a zázemí pro zaměstnance byly vybaveny novým nábytkem, materiálem
pro děti, podlahami.
Mezi společné prostory, které využívají všechny děti mateřské školy na budově B, patří
jídelna, tělocvična, vzdělávací místnost a zahrada. Každá třída má svoji tvořivou místnost,
hernu, toaletu pro děti a pedagogické pracovníky, sprchu, šatnu. Pro odpočinek dětí slouží
prostor herny, kde děti odpočívají na lehátkách, která jsou umístěna ve skříních. Posuvné
dveře oddělují hernu a tvořivý prostor dle potřeby.
Zahrada je společná pro děti a žáky z MŠ i ZŠ. Od minulého roku prochází rekonstrukcí,
protože její vybavení a využívání neodpovídalo vzdělávacím potřebám školy. V současné
době děti a žáci mohou na zahradě využívat prostorné pískoviště, vyvýšené záhony
k pěstování, 2 vrbové stavby, prostor pro sportovní činnosti, 2 vyvýšené kopce pro
spontánní pohyb. Pomůcky a hračky jsou uloženy v otevřených regálech. Zahrada je
využívána pro společná setkání rodičů a dětí. Zázemí pro zaměstnance tvoří společná
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kuchyňka, šatní skříně umístěné u kuchyňky nebo v šatnách dětí. Společná sborovna v této
budově není.
Dětem a zaměstnancům MŠ a ZŠ se jídlo dováží externí firmou a vydává se ve výdejnách,
které jsou součástí obou jídelen (v MŠ a v ZŠ).

5.4 Metody sběru dat, časový harmonogram šetření
Mezi frekventovanou kvantitativní metodu získávání dat v pedagogickém výzkumu patří
dotazník. (Chráska, 2016). Gavora (2000, In: Chráska, 2016, s. 158) popisuje dotazník
jako „způsob kladení otázek a získávání písemných odpovědí. Samotný dotazník je
soustava předem připravených a pečlivě formulovaných otázek, které jsou promyšleně
seřazeny a na které dotazovaná osoba odpovídá písemně.“ Výhodou dotazníku je získání
údajů od velkého množství respondentů bez velké časové náročnosti s možností širokého
okruhu témat. Naopak k nevýhodám patří časová náročnost při sestavování dotazníku,
nemožnost dozvědět se o zkoumaném problému více než pouze z odpovědí a možné riziko
zkreslených odpovědí (Čáp, Mareš, 2007). Dotazník zjišťuje názory, postoje, informace
o určitém jevu, realitě. Důležité je, aby byl srozumitelný, krátký a přinesl podstatné
informace nejen pro výzkumníka, ale i pro respondenty (Svobodová a kol., 2010).
K potřebám šetření byly vytvořeny 2 dotazníky, 1 pro rodiče a 1 pro zaměstnance školy
(pedagogické a provozní). Inspirací k tvorbě dotazníku byl již vytvořený strukturovaný
dotazník pro rodiče a zaměstnance školy na klima školy, jehož autory jsou Jan Mareš,
Stanislav Ježek, Helena Grecmanová, Miroslav Dopita.
Oba dotazníky byly rozděleny do 3 oblastí zkoumání: sociální prostředí, věcné prostředí
a organizační prostředí. V dotazníku pro rodiče se věcnému prostředí věnují uzavřené
otázky 1 až 9, sociálnímu prostředí otázky 10 až 19, organizačnímu prostředí otázky 20 až
25, otázky 26 až 28 srovnávají MŠ s ostatními MŠ v okolí, otázky 29 a 30 jsou otevřené
a umožňují získat návrhy na zlepšení klimatu školy. V dotazníku pro zaměstnance školy se
věcnému prostředí věnují uzavřené otázky 1 až 15, sociálnímu prostředí otázky 15 až 26,
organizačnímu prostředí otázky 27 až 33, otázky 34 a 35 porovnávají MŠ s ostatními MŠ
v okolí a otevřené otázky 36 a 37 dávají rodičům možnost přispět s konkrétními návrhy na
zlepšení klimatu. Dotazníky jsou také uvedeny v Příloze 1.
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Předrealizační fáze obsahující pilotáž dotazníku proběhla v druhé polovině prosince 2021.
Dotazník byl zaslán 15 lidem z různých pracovních prostředí. Pomocí zpětné vazby byl
dotazník upraven.
Sběr dat probíhal v druhé polovině ledna a v první polovině února 2022. Respondentům
byl zaslán odkaz k vyplnění dotazníku pomocí e-mailové komunikace. Všichni respondenti
vyplňovali dotazník elektronicky. Dotazník byl zpracován v aplikaci Survio, která
umožňuje sběr odpovědí a jejich vyhodnocení pomocí grafů a tabulek. Získaná data byla
využita pouze pro tuto bakalářskou práci.

5.5 Výzkumné otázky a hypotézy
Pro účely šetření byly zformulovány následující výzkumné otázky a k nim náležející
hypotézy (H). Dělí se podle druhu prostředí (věcné, sociální, organizační), v němž se
zároveň dělí na otázku z dotazníku pro zaměstnance (vždy značeny „a“) a otázku
z dotazníku pro rodiče („b“). Tento systém byl zvolen kvůli zjednodušení následného
zpracování dat. Pro výzkumnou otázku č. 4 bylo vytvořeno několik podotázek, jelikož se
jedná o celkové zhodnocení odpovědí ze všech prostředí a dotazníků, je to tedy otázka
zjišťující souhrnně získaná data. Na jejím podkladě bude možné získat celkový obraz vlivu
prostředí školy na klima školy. Tato otázka umožňuje podrobnější analýzu skutečností
zjištěných kvantitativním šetřením.
Výzkumná otázka 1: Jaká je spokojenost zaměstnanců a rodičů s věcným prostředím
v budově A a v budově B?
H1a: Z hlediska věcného prostředí jsou spokojenější zaměstnanci v budově B než
v budově A.
Nulová hypotéza H01a k tomuto tvrzení zní: Mezi spokojeností zaměstnanců v budově B
a budově A s věcným prostředím nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl.
H1b: Rodiče z budovy B hodnotí věcné prostředí lépe než rodiče z budovy A.
Nulová hypotéza H01b k tomuto tvrzení zní: Mezi spokojeností rodičů v budově B
a budově A s věcným prostředím nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl.
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Výzkumná otázka 2: Jaká je spokojenost zaměstnanců a rodičů se sociálním prostředím
v budově A a v budově B?
H2a: Z hlediska sociálního prostředí jsou spokojenější zaměstnanci v budově A než
v budově B.
Nulová hypotéza H02a k tomuto tvrzení zní: Mezi spokojeností zaměstnanců v budově
A a budově B se sociálním prostředím nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl.
H2b: Rodiče z budovy A hodnotí sociální prostředí lépe než rodiče z budovy B.
Nulová hypotéza H02b k tomuto tvrzení zní: Mezi spokojeností rodičů v budově
A a budově B se sociálním prostředím nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl.
Výzkumná otázka 3: Jaká je spokojenost zaměstnanců a rodičů s organizačním
prostředím v budově A a v budově B?
H3a: Z hlediska organizačního prostředí jsou spokojenější zaměstnanci v budově A
než v budově B.
Nulová hypotéza H03a k tomuto tvrzení zní: Mezi spokojeností zaměstnanců v budově
A a budově B s organizačním prostředím nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl.
H3b: Rodiče z budovy A hodnotí organizační prostředí lépe než rodiče z budovy B.
Nulová hypotéza H03b k tomuto tvrzení zní: Mezi spokojeností zaměstnanců v budově
A a budově B s organizačním prostředím nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl.
Výzkumná otázka 4: Jaké je celkové klima v budově MŠ A a v budově MŠ B?
H4a: Celkové klima v budově A hodnotí zaměstnanci lépe než celkové klima v budově
B.
Nulová hypotéza H04a: Mezi celkovým hodnocením klimatu zaměstnanci v budově A a B
nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl.
H4b: Celkové klima v budově A hodnotí rodiče lépe než celkové klima v budově B.
Nulová hypotéza H04b: Mezi celkovým hodnocením klimatu rodiči v budově A a B nebyl
zjištěn statisticky významný rozdíl.
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Podotázky pro podrobnější analýzu: Je vnímání klimatu zaměstnanci a rodiči shodné
nebo se liší? V jakých oblastech se jejich hodnocení případně liší v jednotlivých budovách?
Kterou oblast případně oblasti klimatu je potřeba zlepšit budově A? Kterou oblast
případně oblasti klimatu je potřeba zlepšit budově B?

5.6 Metody zpracování a analýzy sebraných dat
Ke statistickému zpracování dat byl použit program Microsoft Excel verze 2019. Dále byl
použit online statistický kalkulátor na webu http://www.statskingdom.com/.
Podrobnější analýza otevřených otázek a zodpovězení výzkumných otázek byly
uskutečněny za pomoci samotného nástroje Survio, kde byl dotazník administrován. Data
byla zpracována do tabulek (Příloha 1), a to buď přímo v systému Survio, nebo manuálně
autorkou šetření v programu MS Excel 2019.
Možné odpovědi z uzavřených otázek dotazníku byly převedeny na čísla tímto způsobem:
1 rozhodně souhlasím
2 spíše souhlasím
3 spíše nesouhlasím
4 rozhodně nesouhlasím
První dvě možnosti (1,2) byly v hodnocení klasifikovány jako kladné, druhé dvě (3,4) jako
záporné, negativní.
Z hlediska volby testu bylo nutné provést ověření předpokladů testu a zjistit rozdělení
vstupních dat. Použitím Shapiro-Wilk testu normality byla ověřena normalita rozdělení
vstupních dat. Hladina statistické významnosti byla zvolena 5 %, což odpovídá standardní
praxi. Znamená to, že je 5% možnost chyby ve výsledku testu.
Po provedení testu rozdělení vstupních dat bylo zjištěno, že neodpovídá v žádném případě
normálnímu rozdělení a je tedy potřeba v navazujícím testování hypotéz použít MannWhitney U-test.
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U-test Manna a Whitneyho patří mezi vydatné neparametrické testy, které se používají
v případě, kdy se rozhodujeme, zda dva výběry mohou pocházet ze stejného základního
souboru, tj. zda mají stejné rozdělení četností (Chrástka, 2016).
Provedením Mann-Whitney U-testu nad sadou dat byly získány p hodnoty, které
porovnáním se zvolenou hladinou rozhodnou o přijetí nebo odmítnutí nulových
hypotéz, které předpokládají, že mezi dvěma porovnávanými skupinami (budova A
a budova B) neexistuje statisticky významný rozdíl. Pokud by existoval, přijali
bychom jednu z našich alternativních hypotéz předpokládajících nerovnost. V další
kapitole věnované hypotézám je tento postup vysvětlen podrobněji.
Aby se dalo kromě zamítnutí či potvrzení hypotéz také zodpovědět výzkumné otázky, byla
data vzešlá z dotazníků v programu MS Excel 2019 zpracována dle četnosti jednotlivých
odpovědí (1, 2, 3 nebo 4) ve všech otázkách týkajících se daného prostředí dohromady
(věcné – otázky 1–15, sociální – otázky 15–26, organizační – otázky 27–33, celkové
hodnocení klimatu: otázky 34–37) pro obě skupiny (zaměstnanci a rodiče). Poté jsme
pomocí sad těchto získaných dat vytvořili souhrnné vodorovné grafy, v nichž jsou pro
danou skupinu respondentů v dané budově zobrazena procentuální zastoupení odpovědí 1,
2, 3 a 4, z nichž můžeme vyčíst míru spokojenosti. Zda je rozdíl mezi skupinami statisticky
významný nebo ne, nám předtím řekl Mann-Whitneyho test.

5.7 Vyhodnocení hypotéz, zodpovězení výzkumných otázek a podotázek
Provedením Mann-Whitney U-testu nad sadou dat byly získány p-hodnoty, které
porovnáním se zvolenou 5% hladinou rozhodnou o přijetí nebo odmítnutí nulových
hypotéz. Nulové hypotézy vždy předpokládaly, že mezi skupinami statisticky významný
rozdíl není. Pokud se tento statisticky významný rozdíl ukázal, pak mohla platit námi
stanovená hypotéza, která rozdíl předpokládala. Pokud je p-hodnota menší než zvolená
hladina testu (5 %; 0,05), pak je třeba nulovou hypotézu zamítnout. Pokud je větší,
nulovou hypotézu nezamítáme (StatSoft).
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Tabulka 1: Výsledky Mann-Whitney U-testu
H01a
p
hodnota
Z
hodnota

H01b

0,943

H02a
0

0,07098 -6,8778

0,25

H02b
0,001

H03a

H03b

0,708

0,082

1,15 -3,8367 -0,3738 -1,7393

H04a
0,619

H04b
0

-0,498 -7,3811

Zelenou barvou jsou v tabulce vyznačeny nulové hypotézy, které bylo možné přijmout,
protože mezi skupinami nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl. Naopak červeně
označené hodnoty nám ukazují, že ve třech případech jsme statisticky významný rozdíl
našli. O tom, zda alternativní hypotézu v tomto případě přijmeme nebo ne, rozhodne
podrobnější analýza porovnávaných skupin, která vyplyne z vytvořených grafů. Nyní se na
jednotlivé hypotézy a výzkumné otázky podíváme podrobněji.
H1a: Z hlediska věcného prostředí jsou spokojenější zaměstnanci v budově B než
v budově A. Hypotézu H1a zamítáme a přijímáme nulovou hypotézu H01a. Mezi
spokojeností zaměstnanců s věcným prostředím na budovách A a B nebyl zjištěn
statisticky významný rozdíl.
H1b: Rodiče z budovy B hodnotí věcné prostředí lépe než rodiče z budovy A. Zamítáme
nulovou hypotézu H01b. Mezi rodiči z budovy A a B existuje statisticky významný rozdíl
v hodnocení spokojenosti s věcným prostředím, dle Grafu 2 uvedeného níže je však patrné,
že je tento rozdíl ve prospěch budovy A oproti budově B, tedy přesně naopak, než jsme
předpokládali. Hypotézu H1b tedy nelze přijmout. Alternativní hypotéza, kterou
bychom mohli přijmout, by zněla: Rodiče z budovy A hodnotí věcné prostředí lépe
než rodiče z budovy B.
Výzkumná otázka 1: Jaká je spokojenost zaměstnanců a rodičů s věcným prostředím
v budově A a v budově B?
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Podle následujícího grafického znázornění (Graf 1) vidíme, že 80 nebo více než 80 procent
zaměstnanců v obou budovách je s věcným prostředím rozhodně spokojeno nebo spíše
spokojeno. Barevné řady grafu zachycují jednotlivé odpovědi 1, 2, 3 a 4.

Graf 1 - spokojenost zaměstnanců s věcným prostředím
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V Grafu 2 můžeme vidět, že s věcným prostředím jsou spokojenější rodiče z budovy A.

Graf 2 - spokojenost rodičů s věcným prostředím
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Na základě zjištěných dat tedy můžeme na výzkumnou otázku 1 souhrnně odpovědět, že
80 nebo více než 80 procent zaměstnanců i rodičů z obou budov je s věcným prostředím
spokojeno nebo spíše spokojeno. Rodiče jsou však z hlediska věcného prostředí
spokojenější v budově A.
H2a: Z hlediska sociálního prostředí jsou spokojenější zaměstnanci v budově A než
v budově B. Hypotézu H2a zamítáme. Přijímáme nulovou hypotézu H02a. Mezi
spokojeností zaměstnanců se sociálním prostředím na budovách A a B nebyl zjištěn
statisticky významný rozdíl.
H2b: Rodiče z budovy A hodnotí sociální prostředí lépe, než rodiče z budovy B.
Zamítáme nulovou hypotézu H02b. Mezi rodiči z budovy A a B existuje statisticky
významný rozdíl v hodnocení spokojenosti se sociálním prostředím, dle Grafu 4
uvedeného níže je však patrné, že je tento rozdíl ve prospěch budovy A oproti budově B,
tedy přesně naopak, než jsme předpokládali. Hypotézu H2b tedy nelze přijmout.
Alternativní hypotéza, kterou bychom mohli přijmout, by zněla: Rodiče z budovy B
hodnotí sociální prostředí lépe než rodiče z budovy A.
Výzkumná otázka 2: Jaká je spokojenost zaměstnanců a rodičů se sociálním prostředím
v budově A a v budově B?
Podle následujícího grafického znázornění (Graf 3) vidíme, že 70 nebo více než 70 procent
zaměstnanců v obou budovách je se sociálním prostředím rozhodně spokojeno nebo spíše
spokojeno.
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Graf 3 - spokojenost zaměstnanců se sociálním
prostředím
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V Grafu 4 můžeme vidět, že se sociálním prostředím jsou spokojenější rodiče z budovy B
oproti rodičům z budovy A.

Graf 4 - spokojenost rodičů se sociálním prostředím
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Na základě zjištěných dat můžeme na výzkumnou otázku 2 souhrnně odpovědět, že
zaměstnanci obou budov jsou se svým sociálním prostředím ze 70 nebo více procent
spokojeni či spíše spokojeni. Z pohledu rodičů je spokojenost ještě vyšší – v obou
budovách dosahují kladné odpovědi na otázky zjišťující spokojenost se sociálním
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prostředím devadesáti či více procentní četnost. Spokojenější jsou však rodiče na budově B
než na budově A.
H3a: Z hlediska organizačního prostředí jsou spokojenější zaměstnanci v budově A než
v budově B. Hypotézu H3a zamítáme. Přijímáme nulovou hypotézu H03a. Mezi
spokojeností zaměstnanců s organizačním prostředím na budovách A a B nebyl zjištěn
statisticky významný rozdíl.
H3b: Rodiče z budovy A hodnotí organizační prostředí lépe, než rodiče z budovy B.
Hypotézu H3b zamítáme. Přijímáme nulovou hypotézu H03b. Mezi spokojeností
rodičů s organizačním prostředím na budovách A a B nebyl zjištěn statisticky významný
rozdíl.
Výzkumná otázka 3: Jaká je spokojenost zaměstnanců a rodičů s organizačním
prostředím v budově A a v budově B?
Podle následujícího grafického znázornění (Graf 5) vidíme, že spokojenost zaměstnanců
s organizačním prostředím se v obou budovách pohybuje kolem hranice 60 procent.

Graf 5 - spokojenost zaměstnanců s organizačním
prostředím
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V Grafu 6 můžeme vidět, že spokojenost rodičů s organizačním prostředím v obou
budovách se pohybuje kolem hranice 80 procent.
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Graf 6 - spokojenost rodičů s organizačním prostředím
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Na základě zjištěných dat můžeme na výzkumnou otázku 3 souhrnně odpovědět, že
zaměstnanci obou budov jsou se svým organizačním prostředím spokojeni či spíše
spokojeni asi z 60 procent. Z pohledu rodičů je spokojenost s organizačním prostředím na
obou budovách vyšší – spokojeno nebo spíše spokojeno je kolem 80 procent rodičů. Mezi
budovami nebyl zaznamenán statisticky významný rozdíl ani v hodnocení zaměstnanců,
ani v hodnocení rodičů.
H4a: Celkové klima v budově A hodnotí zaměstnanci lépe, než celkové klima v budově B.
Hypotézu H4a zamítáme. Přijímáme nulovou hypotézu H04a. Mezi celkovým
hodnocením klimatu ze strany zaměstnanců na budovách A a B nebyl zjištěn statisticky
významný rozdíl.
H4b: Celkové klima v budově A hodnotí rodiče lépe, než celkové klima v budově B.
Hypotézu H4b přijímáme. Mezi rodiči z budovy A a B existuje statisticky významný
rozdíl v hodnocení celkové spokojenosti s klimatem v budovách A a B, a to ve prospěch
budovy A.
Výzkumná otázka 4: Jaké je celkové klima v budově MŠ A a v budově MŠ B?
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Graf 7 znázorňuje četnost odpovědí v hodnocení celkového klimatu budov A a B ze strany
zaměstnanců. Vidíme v něm, že zaměstnanci obou budov jsou celkově spokojeni z více
než 70 procent.

Graf 7 - spokojenost zaměstnanců s celkovým klima
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V Grafu 8 pozorujeme, že rodiče z budovy A i B jsou s celkovým klimatem mateřské školy
spokojeni z více než 80 procent. V budově A je jejich spokojenost dokonce vyšší –
pohybuje se za hranicí 90 procent, tito rodiče jsou celkově spokojenější než rodiče
v budově B.

Graf 8 - spokojenost rodičů s celkovým klima
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Na základě zjištěných dat můžeme na výzkumnou otázku 4 souhrnně odpovědět, že 80
nebo více než 80 procent zaměstnanců i rodičů je v obou budovách s klimatem mateřské
školy spokojeno. Zatímco mezi zaměstnanci obou budov není v hodnocení významný
rozdíl, rodiče jsou celkově spokojenější s klimatem v budově A.
Podotázky pro podrobnější analýzu: Je vnímání klimatu zaměstnanci a rodiči shodné
nebo se liší? V jakých oblastech se jejich hodnocení případně liší v jednotlivých budovách?
Kterou oblast případně oblasti klimatu je potřeba zlepšit budově A? Kterou oblast
případně oblasti klimatu je potřeba zlepšit budově B?

5.7.1 Odpovědi v otevřených otázkách
V dotazníku pro rodiče a v dotazníku pro zaměstnance školy byly v závěru položeny 2
povinné otevřené otázky: Co ve školce funguje podle mých představ, a která oblast by
potřebovala zlepšení? Jednotlivé odpovědi byly rozděleny podle skupin respondentů
(rodiče, pedagogové a provozní zaměstnanci) do třech prostředí: sociální, věcné
a organizační. Shrnutí odpovědí ve formě tabulek je součástí Přílohy 2.
Rodiče z budovy A: celkem odpovědělo 35 respondentů. Nejčastěji jsou spokojeni
v rámci sociálního prostředí se vzájemnou důvěrou, s partnerskými vztahy mezi
zaměstnanci školy a rodiči, s individuálním přístupem k dětem. Zlepšení navrhují změnu
vztahu personálu v kuchyni k dětem (viz. tabulka č. 2). V organizačním prostředí nejvíce
vyzdvihují kvalitu předškolního vzdělávání a realizaci narozeninových oslav dětí. Zlepšení
by uvítali nejvíce ve stravě (viz. tabulka č. 3). Ve věcném prostředí oceňují vybavení
zahrady, uvítali by více her ve třídách (viz. tabulka č. 4)
Rodiče z budovy B: odpovědělo 52 respondentů. V sociálním prostředí jsou nejvíce
spokojeni s mezilidskými vztahy a vzájemnou spoluprací. Zlepšení by uvítali v oblasti
spolupráce mezi rodiči předškoláků a třídními učitelkami (viz. tabulka č. 5).
V organizačním prostředí jsou rodiče spokojeni s četností výletů mimo budovu MŠ
a kvalitou vzdělávání. Nejvíce by uvítali zlepšení ve stravování (tabulka č. 6). Ve věcném
prostředí je vyhovující oblast vybavení tříd a zlepšení vyžaduje vybavení zahrady (viz.
tabulka č. 7).
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Pedagogických pracovníků z budovy A odpovědělo celkem 7. V sociálním prostředí
vyzdvihují vzájemné přátelské vztahy a vztahy mezi učitelkami a asistentkami v budově,
podpořili by pouze více vzájemné otevřenosti v komunikaci (viz. tabulka č. 8).
V organizačním prostředí oceňují informační systém pro zaměstnance a možnost
svobodného výběru programu pro děti. Zlepšení by uvítali v realizaci většího počtu
vzájemných potkání kolegyň ve třídách (viz. tabulka č. 9). Věcné prostředí dle jejich
odpovědí vyžaduje úpravu ve vybavení zahrady (viz. tabulka č. 10).
Pedagogických pracovníků z budovy B odpovědělo celkem 13. V sociálním prostředí
jsou spokojeni s přátelskými vztahy a respektem k individuálním potřebám. Dobré by bylo
zlepšit spolupráci se ZŠ (viz. tabulka č. 11). V organizačním prostředí je nejčastěji
vyhovující zapojení rodičů do života školy a participativní vedení. Zlepšení by uvítali
v častějších neformálních potkáváních (viz. tabulka č. 12). V oblasti věcného prostředí
nejčastěji uvádějí jako vyhovující možnost spolupodílet se na vybavení své třídy. Ke
zlepšení navrhují vybavení zahrady (viz. tabulka č. 13).
Provozních zaměstnankyň z obou budov odpovědělo celkem 6. V sociálním prostředí
jim nejvíce vyhovuje dobrá vzájemná spolupráce mezi zaměstnanci, v organizačním
prostředí pracovní doba, věcné prostředí je celkově vyhovující. Zlepšení by uvítaly ve
zvýšení platu (viz. tabulka č. 14).

5.8 Shrnutí výsledků šetření
H1a: Z hlediska věcného prostředí jsou spokojenější zaměstnanci v budově B než v budově
A. Hypotéza byla zamítnuta, spokojeni jsou zaměstnanci v obou budovách shodně. Zde se
nepotvrdilo to, že vybavení tříd starším nábytkem v budově A má významný podíl na
nespokojenosti s věcným prostředím. V obou budovách navrhují zaměstnanci zlepšení ve
vybavení zahrady.
H1b: Rodiče z budovy B hodnotí věcné prostředí lépe, než rodiče z budovy A. Tuto
hypotézu nebylo možno přijmout, opět se nepotvrdil původní předpoklad, že kvůli vyššímu
stáří vybavení v budově A budou rodiče méně spokojeni, dokonce se ukázalo, že je to
přesně naopak. Větší spokojenost rodičů z budovy A plyne částečně z toho, že rodiče
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z budovy A vnímají vybavení zahrady jako dostačující, naopak rodiče z budovy B by
uvítali zlepšení v její vybavenosti.
H2a: Z hlediska sociálního prostředí jsou spokojenější zaměstnanci v budově A než
v budově B. Tato formulace hypotézy vycházela z teoretického předpokladu, že větší počet
zaměstnanců má negativní vliv na sociální prostředí. Hypotéza byla zamítnuta. V oblasti
sociálního prostředí jsou spokojeni zaměstnanci v obou budovách shodně.
H2b: Rodiče z budovy A hodnotí sociální prostředí lépe, než rodiče z budovy B. Tuto
hypotézu nebylo možné potvrdit, naopak se ukázalo, že jsou spokojenější rodiče v budově
B. K celkovému zlepšení sociálního klimatu v budově A by pomohlo zlepšení přístupu
personálu v kuchyni k dětem.
H3a: Z hlediska organizačního prostředí jsou spokojenější zaměstnanci v budově A než
v budově B. Hypotéza byla zamítnuta. Spokojenost zaměstnanců je shodná. Opět se
nepotvrdilo to, že počet zaměstnanců v jednotlivých budovách má vliv na kvalitu
organizačního prostředí.
H3b: Rodiče z budovy A hodnotí organizační prostředí lépe, než rodiče z budovy B.
Hypotézu zamítáme. Počet rodičů v jednotlivých budovách nemá vliv na celkovou
spokojenost v organizačním prostředí.
H4a: Celkové klima v budově A hodnotí zaměstnanci lépe, než celkové klima v budově B.
Tato hypotéza nebyla potvrzena. Zaměstnanci jsou celkově spokojeni se sociálním,
organizačním i věcným prostředím v obou budovách stejně.
H4b. Celkové klima v budově A hodnotí rodiče lépe, než celkové klima v budově B.
Hypotéza byla přijata. Na tuto skutečnost může mít vliv zejména umístění budovy A
v klidnější části města a lepší vybavení zahrady.
Z výsledků vyplývá, že celkové klima v obou budovách mateřské školy je vnímáno jako
uspokojivé, a to z pohledu zaměstnanců i rodičů. V praxi to znamená nadále pokračovat
v budování dobrého klimatu mateřské školy.
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V oblasti sociálního prostředí je třeba věnovat péči vzájemným vztahům mezi učiteli,
provozními zaměstnanci a rodiči organizováním společných neformálních potkání
v budově i mimo budovu mateřské školy. V budově A se cíleně zaměřit na zlepšení
přístupu zaměstnanců v kuchyni k dětem.
V oblasti věcného prostředí jasně dominuje otázka péče o obě zahrady, je nutné pracovat
na dokončení rekonstrukce zahrady v budově B. Na zahradu v budově A bude vhodné
pořídit venkovní nábytek a obě zahrady vybavit materiálem pro smysluplnou hru dětí.
Dalším krokem ke zlepšení bude postupně dokoupit do tříd v budově A nové hry.
V organizačním prostředí je spokojenost zaměstnanců nejnižší (kolem 60 %), a zároveň je
jeho zkvalitnění nejnáročnější, jelikož závisí na mnoha těžko ovlivnitelných faktorech.
Nejdůležitější oblastí pro změnu je zlepšení stravování dětí a zaměstnanců v obou
budovách. Jde o oblast, kterou se dlouhodobě snaží vedení školy zkvalitnit. Uvědomuje si,
jak náročné je ovlivnit kvalitu jídla, které se do budovy B již dováží hotové, stejně tak, jak
ovlivnit kvalitu jídla v kuchyni v budově A, kde čerstvé jídlo připravují kuchaři přímo
v mateřské škole. Péči je potřeba věnovat i podpoře vzájemných vztahů mezi zaměstnanci
ZŠ a MŠ, nastavit lépe spolupráci a organizovat více společných aktivit, což je velmi
náročný úkol vzhledem k nedostatku času, velkému počtu zaměstnanců ZŠ a MŠ a nutnosti
přecházet mezi budovami. Provozní zaměstnanci by ocenili zvýšení platů, což je bohužel
ze strany školy obtížně ovlivnitelný faktor, jelikož platy zaměstnanců ve školství stanovuje
stát. Platy nepedagogických zaměstnanců jsou dlouhodobě podfinancovány.
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Závěr
Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma Vliv prostředí na klima školy. Bakalářská
práce se skládá z teoretické části, které jsou věnované první čtyři kapitoly, a z části
praktické popsané v páté kapitole.
První kapitola práce se věnovala objasnění pojmu prostředí školy, vlivům, které prostředí
utvářejí a dělení prostředí dle různých hledisek. Samostatně zde byla popsána specifika
prostředí mateřské školy.
Druhá kapitola práce byla věnována klimatu, nejprve jeho teoretickému vymezení dle
různých autorů, následně různým faktorům, které klima ovlivňují, typům klimatu a jeho
jednotlivým tvůrcům. V této části byla opět podkapitola věnovaná klimatu v mateřské
škole.
Třetí kapitola práce pojednávala o tom, jak lze budovat pozitivní klima ve škole, jak lze
klima diagnostikovat a čím se inspirovat. Byly zde uvedeny příklady dobré praxe
z konkrétních škol nebo z odborné literatury.
Ve čtvrté kapitole byla připravena půda pro praktickou část, jelikož popisovala koncept
Škol podporujících zdraví, z jehož východisek praktická část práce vychází ve znění otázek
v dotaznících. Východiska tohoto konceptu byla popsána z hlediska tří prostředí: věcného,
sociálního a organizačního.
Všechny kapitoly teoretické části shrnovaly nejen české zdroje, ale i zdroje zahraniční
psané v anglickém jazyce. Právě tyto zahraniční zdroje jsou významným přínosem do jinak
velmi populárního tématu a přinášejí nové, ne tak často citované informace.
Pátá kapitola zaměřená na praktickou část práce seznámila čtenáře s realizovaným
šetřením zaměřeným na diagnostiku klimatu školy prostřednictvím dotazníků. Jednalo se
o velkoměstskou mateřskou školu, která má dvě budovy, a právě tyto dvě budovy byly
vzájemně porovnávány z hlediska kvality věcného, sociálního a organizačního prostředí,
a to z pohledu rodičů a zaměstnanců v daných budovách. Cílem bylo zjistit, v čem
spočívají rozdíly v hodnocení klimatu a získat od respondentů konkrétní návrhy na celkové
zlepšení klimatu jednotlivých budov.
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Škola implementuje zmíněný program podporující zdraví, a proto bylo klima hodnoceno
z hlediska východisek pro tento koncept, na jejichž základě byl vytvořen dotazník přímo na
míru školy. Inspirací k tvorbě dotazníku byl již vytvořený strukturovaný dotazník pro
rodiče a zaměstnance školy na klima školy, jehož autory jsou Jan Mareš, Stanislav Ježek,
Helena Grecmanová, Miroslav Dopita.
Výhodou dotazníkového šetření bylo oslovení velkého množství respondentů v krátkém
čase, nevýhodou byly limity dotazníku, například předem stanovené znění výroků, s nimiž
se nemuseli všichni respondenti ztotožnit. Právě s cílem umožnit respondentům hlubší
vyjádření ke klimatu byly do dotazníkového šetření zahrnuty povinné otevřené otázky. Do
budoucna by bylo přínosné doplnit kvantitativní šetření i kvalitativním a pomocí
rozhovorů s jednotlivými zaměstnanci a rodiči nebo i dětmi získat podrobnější informace
o jednotlivých prostředích, o potřebách konkrétních skupin zaměstnanců, a tím ještě
efektivněji zlepšit klima školy.
Téma klima školy mě provází již po dobu 30 let mé pedagogické praxe. Když jsem
působila jako učitelka, bylo pro mne důležité pracovat v prostředí školy, pro které je
charakteristická pohoda, respekt, spolupráce, týmovost. V roli zástupkyně ředitele si
uvědomuji obrovskou možnost ovlivňovat jednotlivá prostředí, a proto je pro mne
bakalářská práce „vstupenkou“ do oblasti zkvalitňování klimatu v naší škole.
Výsledky šetření budou zpracovány do plánů školy a budou s nimi seznámeni dotazovaní
rodiče, pedagogičtí pracovníci, provozní zaměstnanci školy a zbytek vedení školy.
Mnou vytvořený dotazník na zjišťování klimatu v mateřské škole se může stát efektivním
nástrojem využitelným v prostředí dalších mateřských škol pro přibližné zjištění kvality
klimatu. Dotazník, který by byl cílený pouze na prostředí mateřských škol, jsem během
psaní své bakalářské práce nenašla, a proto považuji za přínosné, že byl vytvořen. I když je
jasné, že nebyly splněny žádné podmínky k tomu, aby byl standardizován, a nelze jej tedy
používat jako oficiální evaluační nástroj, věřím, že jej v budoucnu někdo využije.
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7

Přílohy

7.1 Příloha 1 – Dotazníky
Dotazník pro zaměstnance MŠ
Vážené kolegyně, vážený kolego,
Naše mateřská škola je prostředí, které všichni důvěrně znáte a kde společně trávíme hodně
času. Vaše názory mohou přispět ke zjištění případných nedostatků a následnému zlepšení
života v naší škole. Zamyslete se, prosím, nad uvedenými tvrzeními, která mohou souviset
s naší MŠ a s tím, co se v ní děje. Posuzujte pouze prostředí budovy MŠ, kde pracujete.
Zvažte a rozhodněte se, zda s určitým názorem nebo situací můžete rozhodně souhlasit,
spíše souhlasit, spíše nesouhlasit nebo rozhodně nesouhlasit. Pro efektivní využití výsledků
ke zkvalitnění prostředí je potřeba se vyjádřit ke každému tvrzení. Vyplňte prosím také
údaje na konci dotazníku. Všechny odpovědi jsou anonymní a celková doba vyplnění
dotazníku je 8 minut.
1a.Věcné prostředí
1. Budova mateřské školy se mi líbí.
2. Mateřská škola je umístěna v klidném prostředí.
3. Líbí se mi výzdoba mateřské školy.
4. Vyhovuje mi pracovní zázemí ve školce (stůl, židle, skříň, kuchyňka…).
5. V mateřské škole je vždy uklizeno a čisto.
6. Stav hygienických zařízení (WC, sprchy, umývárny…) je vyhovující.
7. Mám k dispozici dostatek materiálu pro svou práci.
8. Třídy jsou vybaveny dostatečně (nábytek, hračky, didaktický materiál…).
9. Ve třídách, kde učím, jsem spokojen/a s technickým vybavením.
10. Pro svou práci mohu využívat dostatek informačních zdrojů (knihy, časopisy…).
11. Společná sborovna v MŠ mi chybí.
12. Vybavení školní zahrady je dostačující.
13. Děti mají k dispozici dostatek pomůcek pro venkovní hru.
14. Se stravou ve školní jídelně jsem spokojen/á.
2a.Sociální prostředí:
15. Vztahy mezi zaměstnanci MŠ jsou přátelské.
16. S kolegy se mi spolupracuje dobře.
17. Na kolegy se obracím s důvěrou.

75

18. Někteří kolegové mě se svými požadavky omezují.
19. Spojení MŠ a ZŠ do jedné budovy vnímám jako přínosné.
20. Vztahy mezi zaměstnanci MŠ a ZŠ nejsou přátelské.
21. Komunikace mezi vedením školy a zaměstnanci je bezproblémová.
22. Myslím si, že moje práce je dostatečně finančně ohodnocena.
23. Vedení školy mě již několikrát zklamalo svým postojem k záležitostem týkající se
zaměstnanců školy.
24. Rodiče se na mě obrací s důvěrou.
25. V naší škole mohu plně uplatnit svůj potenciál.
26. Myslím si, že řada mých kolegů chce z MŠ odejít.
3a.Organizační prostředí:
27. Od vedení školy dostávám dostatek informací týkajících se mé práce.
28. Vedení MŠ podporuje, když zaměstnanci uplatňují různé inovace.
29. V naší škole se neděje nic zajímavého.
30. Tvoření společných pravidel pro zaměstnance školy mi dává smysl.
31. Myslím si, že moje práce je narušována nějakými překážkami.
32. Někteří zaměstnanci pravidla nedodržují.
33. Na vedení MŠ se mohu kdykoliv v průběhu dne obrátit.
Tvrzení
34. Jsem rád/ráda, že pracuji v této škole.
35. Myslím si, že naše MŠ má ve srovnání s ostatními MŠ v okolí dobré jméno.
Otevřené otázky
36. Co v MŠ funguje podle mých představ?
37. Co navrhuji zlepšit?
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Dotazník pro rodiče
Vážení rodiče, naše mateřská škola je prostředí, které dobře znáte. Vaše názory mohou
pomoci a přispět ke zkvalitnění prostředí naší školky. Prosím o zamyšlení nad uvedenými
tvrzeními, které mohou souviset s naší školkou a s tím, co se v ní děje. Posuzujte prosím
pouze budovu mateřské školy, do které vaše dítě chodí, učitele a učitelky, provozní
zaměstnance z konkrétní budovy školky. Zvažte a rozhodněte se, zda s určitým názorem
nebo situací můžete rozhodně souhlasit, spíše souhlasit, spíše nesouhlasit nebo rozhodně
nesouhlasit. Pro efektivní využití výsledků ke zkvalitnění prostředí je potřeba se vyjádřit
ke každému tvrzení. Vyplňte prosím také údaje na konci dotazníku. Všechny odpovědi
jsou anonymní a celková doba vyplnění dotazníku je 8 minut.
1b. Věcné prostředí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Budova MŠ se mi líbí.
Mateřská škola je umístěna v klidném prostředí.
Výzdoba mateřské školy je estetická a odpovídá věku dětí.
Stav hygienických zařízení (WC, sprchy, umývárny) je vyhovující.
Ve školce je čisto a uklizeno.
Třídy jsou vybaveny dostatečně (nábytek, hračky, materiál ke tvoření).
Děti mají k dispozici dostatek pomůcek pro venkovní hru.
Zahrada MŠ je dostatečně vybavena herními prvky.
Se složením jídelníčku ve školní jídelně jsem spokojen/a.

2b. Sociální prostředí:
10. Myslím si, že moje dítě chodí do školky rádo.
11. Domnívám se, že učitelé nepřipravují mé dítě do života.
12. Vztahy mezi zaměstnanci MŠ vnímám jako přátelské.
13. S učiteli se mi komunikuje dobře, obracím se na ně s důvěrou.
14. Na provozní zaměstnance se obracím s důvěrou, vždy mi pomohou.
15. Ze způsobu jednání s vedením školy mám dobrý pocit.
16. Spolupráce mezi MŠ a rodiči je dostačující.
17. Mé dítě se ve školce cítí bezpečně.
18. Tvoření společných třídních pravidel s dětmi mi dává smysl.
19. Spojení MŠ a ZŠ do jedné budovy vnímám jako přínosné.
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3b. Organizační prostředí:
20. Režim dne respektuje individuální potřeby mé rodiny.
21. Mám dostatek informací o dění v MŠ.
22. Třídní učitelé mě dostatečně informují o mém dítěti.
23. Mám radost z toho, co se mé dítě ve školce naučilo.
24. Ve školce se neděje nic zajímavého.
25. Učitelé připravují zajímavý program pro děti.
Tvrzení
26. Tuto školu mohu doporučit svým známým pro jejich děti.
27. Jsem rád/ráda, že mé dítě chodí do této MŠ.
28. Myslím si, že tato MŠ má ve srovnání s ostatními MŠ v okolí dobré jméno.
Otevřené otázky
29. Která oblast ve školce funguje podle mých představ?
30. Která oblast ve školce vyžaduje úpravu či zlepšení?
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7.2 Příloha 2 – Odpovědi z otevřených otázek
Tabulka 2: Odpovědi rodičů z budovy A
Sociální prostředí
Aktivity, s kterými jsou spokojeni:

Počet odpovědí

vzájemnou důvěrou a partnerskými vztahy

8

individuálním přístupem dětem

7

vzájemnými vztahy mezi zaměstnanci školy a rodiči

5

nastavenými pravidly

3

respektující komunikací

2

milým personálem

1
Počet odpovědí

Aktivity ke zlepšení:
vztah personálu v kuchyni k dětem

3

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka 3: Odpovědi rodičů z budovy A
Organizační prostředí
Aktivity, s kterými jsou spokojeni:

Počet odpovědí

kvalita předškolního vzdělávání

18

realizace narozeninových oslav dětí

11

častý pobyt venku s dětmi

8

četnost nabízených aktivit

6

podpora samostatnosti a sebeobsluhy u dětí

5

režim dne

4
Počet odpovědí

Aktivity ke zlepšení:
stravování dětí - zlepšení kvality jídla

11

pestřejší jídelníček

10

častější výlety mimo budovu MŠ

3

důslednější dohled nad dětmi při oblékání

2

organizace prázdninového provozu

1

Zdroj: vlastní zpracování
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Tabulka 4: Odpovědi rodičů z budovy A
Věcné prostředí
Aktivity, s kterými jsou spokojeni:

Počet odpovědí

vybavení zahrady

7

vybavení šatny lavičkami

1
Počet odpovědí

Aktivity ke zlepšení:
více her pro děti ve třídách

4

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka 5: Odpovědi rodičů z budovy B
Sociální prostředí
Aktivity, s kterými jsou spokojeni:

Počet odpovědí

mezilidskými vztahy

11

vzájemná spolupráce

8

komunikace rodičů a zaměstnanců

5

ochota pomoci při řešení neobvyklých situací

2

respekt k odlišnostem dětí

1
Počet odpovědí

Aktivity ke zlepšení:
spolupráce rodičů a učitelů při přípravě dítěte do ZŠ

1

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka 6: Odpovědi rodičů z budovy B
Organizační prostředí
Aktivity, s kterými jsou spokojeni:

Počet odpovědí

četnost výletů mimo budovu MŠ

8

úroveň vzdělávání dětí

7

nastavený pravidelný režim

5

pravidla ve třídě

4

častý pobyt dětí venku

3

kvalita předškolní přípravy

2
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Aktivity ke zlepšení:

Počet odpovědí

stravování dětí

12

více výletů do přírody

4

snížení ceny jídla

1

odpolední relaxace bez odpočinku na lehátku

1

pozdější příchod do MŠ - 9.00 hodin

1

pitný režim

1

úklid šaten

1

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka 7: Odpovědi rodičů z budovy B
Věcné prostředí
Aktivity, s kterými jsou spokojeni:

Počet odpovědí

vybavení tříd

8

vybavení tělocvičny

4
Počet odpovědí

Aktivity ke zlepšení:
vybavení zahrady

9

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka 8: Odpovědi pedagogických pracovníků z budovy A
Sociální prostředí
Aktivity, s kterými jsou spokojeni:

Počet odpovědí

přátelské vztahy v budově

7

vzájemné vztahy mezi učitelkami a asistentkami ve třídách

7

přístup vedení MŠ k zaměstnancům

5

podpora vedení zaměstnancům

5

péče o děti

4

spolupracující kolektiv

4
Počet odpovědí

Aktivity ke zlepšení:
větší otevřenost v komunikaci mezi kolegyněmi
Zdroj: vlastní zpracování
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1

Tabulka 9: Odpovědi pedagogických pracovníků z budovy A
Organizační prostředí
Aktivity, s kterými jsou spokojeni:

Počet odpovědí

informační systém pro zaměstnance

4

možnost samostatného výběru programu pro děti

3

Aktivity ke zlepšení:

Počet odpovědí

více vzájemných potkání kolegyň ve třídách

4

větší spolupráce s 1. stupněm ZŠ

2

propojení školy s vnějším prostředím

1

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka 10: Odpovědi pedagogických pracovníků z budovy A
Věcné prostředí
Aktivity ke zlepšení:

Počet odpovědí

vybavení zahrady

4

pořízení venkovního domku na hru

3

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka 11: Odpovědi pedagogických pracovníků z budovy B
Sociální prostředí
Aktivity, s kterými jsou spokojeni:

Počet odpovědí

přátelské vztahy

6

respekt individuálních potřeb

6

spolupráce mezi třídami na patře

5

podpora učitelů ze strany vedení

5

možnost být samostatný

3

přístup k dětem

3

flexibilita

2

vzájemná pomoc v krizových situacích

1
Počet odpovědí

Aktivity ke zlepšení:
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spolupráce se ZŠ

5

péče o zaměstnance

2

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka 12: Odpovědi pedagogických pracovníků z budovy B
Organizační prostředí
Aktivity, s kterými jsou spokojeni:

Počet odpovědí

zapojení rodičů do života MŠ

9

participativní vedení MŠ

8

seberealizace

7

včasné řešení problémů ze strany vedení

5

snaha o neustálé zlepšování programu pro děti

4

podpora vzájemných hospitací

3

možnost uplatnění kreativity

2

spravedlivé hodnocení

2

Aktivity ke zlepšení:

Počet odpovědí

více neformálních potkávání

4

více potkávání s kolegy ze ZŠ

3

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka 13: Odpovědi pedagogických pracovníků z budovy B
Věcné prostředí
Aktivity, s kterými jsou spokojeni:

Počet odpovědí

možnost podílet se na vybavení své třídy

4
Počet odpovědí

Aktivity ke zlepšení:
vybavení zahrady

7

estetičnost chodeb

4

Zdroj: vlastní zpracování
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Tabulka 14: Odpovědi provozních zaměstnanců z budovy A, B
Sociální prostředí
Aktivity, s kterými jsou spokojeni:

Počet odpovědí

dobrá vzájemná spolupráce mezi zaměstnanci

4

Organizační prostředí
Aktivity, s kterými jsou spokojeni:

Počet odpovědí

pracovní doba

3

Aktivity, ke zlepšení:
zvýšení platu

5

více času na úklid ve třídách dopoledne

3

dodržování režimu dne rodiči

2

Věcné prostředí
Aktivity, s kterými jsou spokojeni:

Počet odpovědí

celkově vyhovující

6

Zdroj: vlastní zpracování
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