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Resumé:

Závěrečná bakalářská práce se zabývá vztahy mezi rodinou a školou. Škola a 
rodina patří mezi základní instituce, které mají nenahraditelný vliv na výchovu 
a rozvoj osobnosti jedince. Je proto nezbytně nutné, aby spolu tyto dva subjekty 
spolupracovaly, a aby tato spolupráce byla efektivní. Škola zajišťuje 
vzdělávání, podporuje výchovu, ale vždy je nutná koordinace se záměry rodičů.
Tato práce vychází ze srovnání metod komunikace v České republice a 
zahraničí. Přináší nové náměty a doporučení v oblasti komunikace a spolupráce 
rodiny a školy.

Summary: 

This master’s essay deals with family-school partnership. Schools and families 
belong to main institutions with irreplaceable influence on education and 
personality development of human being. Both of these subjects must therefore 
effectively cooperate. Schools provide children with education and training 
support but it is necessary to coordinate these activities with parent’s intentions.
This work results from comparison of communications methods in Czech 
Republic and abroad. It brings new themes and recommendations in a sphere of 
communication and cooperation between family and school. 
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Motto: „Učit se znamená objevovat to, co už víš.

               Konat znamená demonstrovat, že to víš.

               Učit druhé znamená připomínat, že to vědí

               stejně dobře jako ty.

               Všichni jste zároveň žáci, praktikanti a učitelé.“

                                                                               

                                                                     Richard Bach



9

ÚVOD

Škola a rodina patří mezi základní instituce, které mají nenahraditelný vliv na 

výchovu a rozvoj osobnosti jedince. Je proto nezbytně nutné, aby spolu tyto dva 

subjekty spolupracovaly a aby tato spolupráce byla efektivní. Škola zajišťuje 

vzdělání, podporuje výchovu, ale vždy je nutná koordinace se záměry rodičů.

        Je jisté, že rodina se v dnešní době rychle rozvíjí, mění se klasické 

uspořádání rodiny, mění se základní rodinné hodnoty. Rodina se stává více 

izolovanou, ale přesto je to neustále privilegované místo lásky, ochrany a 

výchovy. 

        Škola navazuje na rodinnou výchovu a podněcuje vzájemnou spolupráci. 

Dítě, alespoň zpočátku, přejímá postoj rodičů ke škole a vzdělávání. Postoj ke 

škole pak do značné míry určuje, jak bude dítě ve škole pracovat, jak bude 

překonávat překážky, jak bude nebo nebude motivováno pro svou školní práci. 

V konečném důsledku i to, jak dítě bude nebo nebude ve škole úspěšné.

        Pozitivní přístup rodiny ke škole se tedy odráží i v pozitivním přístupu a 

náladě dítěte, žáka. Bude-li dítě přijímat školu pozitivně, bude se mu do ní lépe 

chodit, jeho práce bude motivovanější a výsledky lepší. Zároveň bude 

spokojenější a pozitivnější učitel, který nebude muset vynaložit tolik úsilí 

k motivaci, a předání nových informací bude pro obě strany efektivnější. Tedy 

pomyslný kruh uzavřeme tím, že pokud bude spokojen učitel s výsledky žáka, 

s jeho informacemi bude spokojen rodič a začínáme opět od počátku.

        Ve skutečnosti tento proces není tak přímočarý a jednoduchý. Existovala (a 

do jisté míry stále existuje) bariéra v komunikaci mezi školou a rodinou, zaviněná 

zvláště nedostatkem vzájemné důvěry a respektu. Problémem může být v mnoha 

případech i doznívání poměrně častého skepticismu většiny rodičů vůči škole a 

školství, kterým museli projít v minulém režimu, a díky tomu si nedokáží formy 

smysluplné spolupráce představit. V jiném případě prostě neznají, nevědí, nejsou 

dostatečně motivováni. Tato nepřipravenost některých rodičů se školou moderně a 

efektivně spolupracovat je jeden ze základních problémů vztahu rodiny a školy.

        Ve své práci jsem se zaměřila právě na spolupráci a formy komunikace mezi 

školou a rodinou a na využití zkušeností ze zahraničí. Svou prací bych chtěla 

nalézt na základě zkušeností škol, zvláště zahraničních, další formy spolupráce 

rodiny a školy, které by bylo možno aplikovat na školách v České republice. 
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Chtěla bych naznačit bezbolestnou cestu k vzájemné toleranci, respektování školy 

a rodiny navzájem, porovnat metody a formy osvědčené spolupráce ze škol 

v Rakousku a Kanadě s některými českými školami a podat výčet shodných 

činností, a naopak představit nové či málo využívané formy komunikace a 

spolupráce.

        Ráda bych svou prací přispěla k tomu, aby si čtenář uvědomil význam 

pozitivní komunikace školy s rodinou, důležitost vtáhnutí rodiny do činnosti 

školy. Pokusila bych se přinést nové náměty a doporučení v takové oblasti 

komunikace mezi rodinou a školou, ve které je reálné a možné zapojit rodiče do 

dění ve škole.
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TEORETICKÁ ČÁST

1. Rodina a škola v učící se společnosti

Rodina a škola představují dvě nejdůležitější společenské instituce, které 

neodmyslitelně působí na život člověka. Ovlivňují jeho vývoj, vztahy i 

komunikaci. Podílejí se na výchově a na celkové kultivaci jedince. Oba subjekty 

prošly v historii složitým vývojem. Během něj došlo k řadě změn, jež ovlivnily 

vzájemné vztahy.  Mezi školou a rodinou stále existuje určité napětí, které do 

značné míry pramení z tradičního pojetí školy jako uzavřeného systému. Některé 

projekty však již přímo vyžadují (např. Program Začít spolu aj.) otevření školy 

vůči svému okolí. Proto je vzájemná spolupráce na poli výchovy naprostou 

samozřejmostí. Tyto postupné pozitivní změny předznamenávají také budoucnost 

obou institucí v životě společnosti, která se na prahu 3. tisíciletí v odborných 

pramenech vymezuje jako „učící se společnost“. Tuto společnost lze definovat 

jako “stav lidské civilizace, kdy se celoživotní učení stává součástí způsobu 

života“1

1. 1 Proměny rodiny a školy

1. 1. 1 Rodina

Rodina je důležitým prostředím socializace jedince, intimity i sociální podpory. 

V rodině se od narození utváří osobnost dítěte. Je primárním a nepostradatelným 

modelem společnosti, se kterým se dítě seznamuje. Rodina je také základním 

činitelem demografického vývoje, sociální, ekonomické a kulturní struktury. 

Můžeme ji též chápat jako instituci, která zajišťuje společenské procesy, základní 

zprostředkující funkce mezi jedincem a společností. Životní a kulturní úroveň 

rodiny, možnost osobního a profesního růstu jednotlivých členů rodiny, problémy, 

případná nefunkčnost jsou v podstatě obrazem poměrů v celé společnosti. Tato 

                                               
1 Průcha, J. Walterová, E. Mareš, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2003, s.260



12

základní jednotka společnosti, jako schválená forma soužití lidí, podléhá právem 

silné sociální kontrole.

Pedagogický slovník vymezuje rodinu jako „nejstarší společenskou 

instituci. Plní socializační, ekonomické, sexuálně-regulační, reprodukční a další 

funkce. Vytváří určité emocionální klima, formuje interpersonální vztahy, 

hodnoty a postoje, základy etiky a životního stylu. Z hlediska sociologického je 

formou začlenění jedince do sociální struktury“2. Podobně definuje K. Janiš 

rodinu jako „primární sociální skupinu integrovanou společnou starostí o hmotné, 

zdravotní, pracovní zabezpečení atd. všech členů. V poslední době se výrazně 

rozmělnila síť vzájemných vztahů mezi všemi členy rodiny. Disharmonicky 

působí především posilování ekonomického zabezpečení dětí na jedné straně a 

pokles výchovné péče na straně druhé“3. Jinými slovy – rodiče mají pouze málo 

času, který věnují výchově. Upřednostňování profesního růstu a vyšší 

zaměstnanost žen vedou k oslabení vlivu rodiny na dítě. Čas, který se dříve 

věnoval rodině a utváření vzájemných vazeb a vztahů, je v dnešní době 

nahrazován ponejvíce médii. Rodiče stále hledají možnosti, jak přesunout své 

povinnosti a za velmi vhodné útočiště považují školu. Jak autor dále uvádí, „chtějí 

pro své dítě to nejlepší a za případnými neúspěchy hledají viníky – za které je ve 

většině případů považována neprofesionální práce a nekompetentnost školy –

učitelů“4.

Je možné pozorovat, že se rodina mění, že prochází proměnami, vstupují 

do ní jiné prvky, ale na druhou stranu je to neustále velmi stabilní společenský 

útvar. Mnohé problémy jsou výsledkem nově vzniklého prostoru pro nové druhy 

společenského uplatnění mužů a žen.

Dnešní rodina je také charakteristická změnou sociálních rolí rodičů. 

V minulých letech došlo k složitým procesům demokratizace uvnitř rodiny, 

důležité také je, že i děti se aktivně podílejí na fungování rodinného života.

1. 1. 2 Škola

K. Janiš ve svém díle považuje školu za jeden z nejdůležitějších činitelů v životě 

dítěte, který přispívá k celkovému rozvoji jedince. Tato instituce zastává několik 

                                               
2 Průcha, J. Walterová, E. Mareš, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2003, s.202
3 Janiš, K. Rodina a škola. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001, s.5
4 Janiš, K. Rodina a škola. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001, s.5
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funkcí, např. personalizační, kvalifikační, socializační, integrační, dokonce i 

ochrannou. Ve vztahu ke společnosti škola zastává řadu úkolů prvotně 

náležejících rodině, která není na takovou úlohu komplexně připravena.

Současná situace škol je rovněž ovlivněna problémy ve společnosti. 

Dotýkají se jí problémy ekonomické, demografické, personální... Z různých 

výzkumů i z tisku vyplývá, že lidé převážně hodnotí školu vcelku pozitivně, 

souhlasí s probíhajícími změnami, i když s nimi nejsou mnohdy podrobně 

seznámeni. Pro děti zase škola znamená místo, kde se učí číst, psát a počítat.

Jak uvádí pedagogický slovník, škola hraje v učící se společnosti velmi 

výraznou roli. V mnoha zemích fungují instituce, zajišťující celoživotní 

vzdělávání a učení. Lidé prahnou po vědění. Vnímají jeho důležitost a nutnost. 

Dnešní moderní společnost, která každým dnem dosahuje nových pokroků, se bez 

rozvíjející se vzdělanosti neobejde.5

Názory na školu, uvedené v jednotlivých publikacích, se víceméně 

shodují. Jedná se zejména o stanoviska, ve kterých jsou rodina i škola považovány 

za velmi důležité ve výchově dětí. Především se nesmí podceňovat spolupráce a 

komunikace obou subjektů, protože to by mohlo vést k negativnímu vlivu na 

vývoj dítěte. Dítě musí cítit, že má podporu v rodině i ve škole, že oběma 

institucím jde o jediné – o kvalitní život dítěte. Proto je nezbytné nastolit 

podmínky, které vytvářejí dítěti příznivé prostředí pro jeho rozvoj.

1. 2 Vztahy rodiny a školy

1. 2. 1 Rodina a škola ve 20. století

Vzájemné vztahy školy a rodiny byly v našem prostředí tradičně značně 

rezervované, cíle školy a rodiny se dosti lišily, pokud se mnohdy nerozcházely. 

Bylo to způsobeno nedostatkem pochopení i důvěry jedné stany v druhou.

       Podle M. Rabušicové byly vztahy mezi rodinou a školou dlouho omezeny na 

přenos informací pouze jedním směrem – a to od učitele k rodičům. 

K intenzivnějšímu kontaktu docházelo pouze v případech, kdy bylo třeba řešit 

                                               
5 Průcha, J. Walterová, E. Mareš, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2003, s.202
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nějaký problém, ať už se týkal kázně, docházky či výsledků. Daná situace 

vyplývala z postavení a charakteru socialistické společnosti.6

       V 70. a 80. letech dochází k drobným změnám. Rodiče začali být vyzýváni 

k tomu, aby docházeli do škol častěji.7 Postupně dostávají příležitost zapojovat se 

do aktivit, konzultovat s učiteli a hrát odpovědnější roli ve vztahu dětí ke školní 

výchově a vzdělávání. Jak uvádí Průcha, před několika desetiletími se 

propagovala „nutnost spolupráce školy s rodinami žáků“.8 Školští inspektoři 

nabádali k návštěvám rodin žáků, které měly vést k přiblížení se rodinám žáků a 

jejich životním podmínkám. Později se od tohoto pojetí opouští a proklamuje se 

„nevhodnost zasahování rodičů do škol“. Tento přístup se opírá o názor, že škola 

plná odborníků by se měla sama umět postarat o veškerou přípravu dětí a to 

takovým způsobem, aby se vše zvládlo v době vyučování a neobtěžovaly se 

rodiny prací doma.

       90. léta s sebou přinesla další pozitivní kroky pro posílení vztahu mezi 

rodinou a školou. V řadě zemí došlo k legislativním změnám, které poskytly 

rodičům nové možnosti spolupráce.9 Rodiče se začínají více zajímat o to, co se 

děje s jejich dětmi. Mění svůj laxní přístup ke školám. Na druhé straně jsou 

učitelé nabádáni k tomu, aby poskytovali informace nejen státu, ale i rodičům.

       Vývoj vztahů rodiny a školy jde ruku v ruce s vývojem vztahů radičů a dětí. 

Podle S. Štecha a I. Viktorové nejsou ve 20. století vztahy mezi rodinou a dětmi 

úplně nepodmíněné. Jsou ovlivňovány nejen přímými činy, ale i činy nepřímými 

(výkony a zásluhami dítěte mimo rodinu, např. ve škole).10

       Od 60. let 20. století se také stále častěji pojem rodina účelově zaměňuje 

s pojmem rodič.11 Zdůrazňují se specifické vlastnosti jednotlivých rodičů. Jsou na 

ně zároveň kladeny požadavky zodpovědnosti a nekonfliktní komunikace. Na 

druhé straně jsou učitelé povinni předávat více informací rodičům a žákům.

                                               
6 Rabušicová, M. Pol, M. vztahy školy a rodiny dnes: hledání cest k partnerství(1). 
Pedagogika,1996,roč.XLVI,č.1,s.49
7 Rabušicová, M; Šeďová, K. Škola a /versus/ rodina. 1. vydání. Brno: MUNI, 2004,s.9
8 Průcha, J. Vzdělávání a školství ve světě Základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů.
Praha: Portál,1999, s.237
9 Rabušicová, M; Šeďová, K. Škola a /versus/ rodina. 1. vydání. Brno: MUNI, 2004,s.9
10 Kolláriková,Z.; Pupala, B. Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 2001, s.60
11 Kolláriková,Z.; Pupala, B. Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 2001, s.61
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       Také M. Rabušicová uvádí, že měnící se vztahy se promítají do terminologie. 

Dnes už nehovoříme o „rodičovském zapojení“ nebo o „vztazích rodiny a školy“, 

ale o „partnerství mezi rodinou a školou“.12

1. 2. 2 Současné vztahy rodiny a školy

Změny školy i rodiny přinášejí možnost, spíše též nutnost, změn v úrovni 

komunikace a spolupráce obou těchto institucí. Vztah školy a rodiny je dnes na 

správné cestě, chce se napravit omezený kontakt školy s rodinami žáků, který 

zákonitě vedl k nižší kvalitě vzájemného poznání a informovanosti.

       O spolupráci přece nelze hovořit tehdy, když se jedné straně nedostává 

informací a podnětů, a strana druhá postrádá onu tolik potřebnou zpětnou vazbu.

       Škola se ocitá v nelehké situaci. M. Rabušicová se vyjadřuje o současné 

základní škole jako o instituci, která nabízí bezplatnou službu veřejnosti. 

Skutečnost, že využívání této služby je povinné, staví školu do obtížné pozice. 

Rodině nezbývá, než brát účast v základním vzdělávání jako nutnost. Jistou míru 

satisfakce umožňuje posílení postavení rodiny vůči škole. Rodina má právo a 

možnost sdělit škole své názory, své vize a postřehy bez větších rozpaků a žádat, 

aby pohled rodiny škola respektovala a navíc ve své práci a přístupu i 

reflektovala.13

       Škola ale nemá prostředky, které by přiměly rodinu k výraznější spolupráci. 

Ta tedy nemusí vstupovat do procesu výchovy. Je to pouze možnost, které může, 

ale nemusí, využít. Rodině již nestačí pouhé informování o tom, jak si jejich dítě a 

škola vedou. Vyžadují více informací, ale málokdy jsou ochotni sami se v této 

věci angažovat, sdělit své názory, čímž by jednoznačně usnadnili práci školy. Je 

tedy vůbec možné, aby došlo k partnerskému vztahu mezi oběma institucemi se 

všemi náležitostmi, které k partnerství patří? Jsou na to obě strany připraveny?

       Jedním z bodů programů, které v rámci konkurence školy nabízejí, je právě 

podstatná účast rodičů na realizaci školy. Snaha získat co nejvíce žáků do té které 

školy je opodstatněna faktem, že žák vytváří základ financování školy. Méně 

                                               
12 Rabušicová, M.; Emmerová, K. Role rodičů ve vztahu ke škole – teoretické 
koncepty.Pedagogika, 2003, roč.LIII,č.2,s.144
13 Rabušicová, M. Pol, M. vztahy školy a rodiny dnes: hledání cest k partnerství(1). 
Pedagogika,1996,roč.XLVI,č.1,s.50
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financí může znamenat větší počet žáků ve třídách, jako následek se pak může 

objevit zhoršení podmínek pro individuální přístup učitele k žákům i rodičům. 

Jenže spolupráce není pro mnohé rodiče ještě stále tím hlavním, na co se zaměřují 

při výběru školy pro své dítě. Jak jsem zjistila z literatury i několikaleté vlastní 

zkušenosti, z pohledu rodičů jsou rozhodující tyto faktory:

                          učební plán školy

                          blízkost školy jejich bydlišti

                          klima školy

                          názory známých, rodiny

                          sourozenec ve škole

                          počet žáků ve třídě

                          pedagogický pracovník (zde možno zařadit jedinou zmínku o 

vztahu rodič - učitel)

       Vraťme se nyní ke komunikaci mezi rodinou a školou. Omezené kontakty 

školy a rodičů vedou k nižší kvalitě vzájemného poznávání a informovanosti. 

Škola ne vždy navozuje skutečné příležitosti, při kterých by mohly názory rodičů 

zaznít. Spíše předpokládá, že rodiče sami své názory rádi sdělí, což se ovšem ve 

většině případů neděje. Prvním krokem je, že škola musí tento stav považovat za 

nedostatek. Otázkou zůstává, zda se rozhodne situaci řešit. I v informovanosti škol 

došlo ke změnám. Byly zrušeny dřívější důkladné záznamy o žákovi a jeho 

rodině. Dnes se povinně vyžaduje pouze katalogový list žáka, který zaznamenává 

prospěch, jméno, zaměstnání rodičů a bydliště. Čas od času je záznam věnován 

položkám vztahujícím se k žákově osobnosti, výchovným opatřením a údajům o 

podstatných změnách v životě žáka.

       Obě strany nepovažují podrobné záznamy za vhodné. Je jisté, že dnešní 

společnost nemá chuť sdělovat věci ze svého soukromí. Učitel sice chápe, že 

rodinné zázemí mu může pomoci pochopit žákovu osobnost, ale také se umí vcítit 

do situace rodičů. Ti se ve většině případů neradi svěřují se záležitostmi 

týkajícími se privátního prostoru rodiny. Stále se zvyšující nesdílnost rodičů roste 

především kvůli obavám negativního dopadu informací na jejich dítě.

Jak prezentuje M. Rabušicová, můžeme „ekonomické a společenské souvislosti 

vztahů školy a rodiny shrnout do těchto bodů:

 Prosazující se vliv ideálů decentralizace a participace, rozvoj 

zejména horizontálních vazeb školy
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 Dramatické změny v ekonomickém životě společnosti

 Změny systému financování škol

 Postupný vznik konkurenčního prostředí škol

 Personální oslabení škol (otevřené i skryté odchody učitelů)

 Odliv žáků na víceletá gymnázia a jiné specializované školy

 Demografické změny (nižší počty dětí v příslušných 

ročnících populace)

 Rodiče jako skupina, teprve se konstituující.“14

       Autoři, kteří se věnují zmíněné oblasti vztahů (především M. Rabušicová a S.  

Štech), přinášejí nové pohledy na vztahy rodiny a školy. Z výzkumného šetření K. 

Šeďové vyplývá, že rodiče mohou zastávat čtyři základní role: klientskou, 

partnerskou, občanskou a roli rodiče jako problému.15

1. 2. 3 Rodiče jako klienti – zákazníci

V této oblasti lze rozlišit dva různé pohledy. Jednak ten, že jsou učitelé ve škole 

odborníky na poskytování služeb a vědí, jak o klienty pečovat, jak dělat dobře 

svoji práci. Druhý pohled se dívá na rodiče jako na odborníky na výchovu 

vlastních dětí, a proto jasně vědí, jaké služby vyžadovat. Škola zaujímá postoj, 

který je do jisté míry ovlivněn následujícími okolnostmi: závislostí na vnímání 

rodičů jako nejdůležitějších osob v životě dětí, na ochotě podrobovat svou práci 

kritice a ochotě reagovat na požadavky rodičů a zároveň schopností obhajovat 

svou práci před rodiči.

       Rodiče si mohou vybrat z následujících „možností participace:

 aktivně se zapojit do managementu školy a mít přímý vliv na 

rozvoj školy

 vyslovovat své potřeby a objednávky jako řadový rodič

 přijímat to, co je nabízeno

 zapsat dítě do jiné školy.“

       Podstatou tohoto mechanismu je možnost svobodného výběru školy. Toto 

staví školy do soupeřících pozic a vytváří tlak na zlepšování výsledků škol i na 

                                               
14 Rabušicová, M. Pol, M. vztahy školy a rodiny dnes: hledání cest k partnerství(1). 
Pedagogika,1996,roč.XLVI,č.1,s.53
15 Rabušicová, M; Šeďová, K. Škola a /versus/ rodina. 1. vydání. Brno: MUNI, 2004,s.33-51
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nadstandardní nabídku v oblasti kurikula. Problém vyvstává v okamžiku, kdy 

rodiče nevyjádří své zájmy. Mají tendence učitele vnímat jako profesionály a 

nezasahovat do jejich práce.

       Od škol se očekává, že budou informovat rodiče a vytvářet podmínky pro 

oboustrannou komunikaci. Učitelé by také měli být nápomocni ve snahách rodičů 

zapojovat se do domácího učení, nabízet konzultace, tematické přednášky apod. 

To vše pomůže rodičům lépe sehrávat aktivní roli v rozvoji svých dětí.

       Jak uvádí Šeďová, tento vztah bychom mohli metaforicky pojmenovat „kup, 

nebo nechej být“. Výsledkem tohoto modelu je zjednodušeně: rodiče jsou 

spokojeni, dítě zůstává. Nejsou – li spokojeni, dojde k přesunu na jinou školu.

1. 2. 4 Rodiče jako partneři

Vztah partnerský – v současnosti nejužívanější výraz pro požadovaný vztah. 

Podstatou je nabídka rovnoprávného vztahu pro obě strany, tedy vzájemný respekt 

a uznání přínosu. Učitelé se snaží potlačovat svou roli odborníků a přijímat 

pohledy rodičů, které by mohly obohatit jejich práci.

       Jak jsem již předeslala, vztah partnerský je spíše vztahem ideálním než 

skutečným. Je potřeba pracovat na budování tohoto vztahu a ne užívat pouze tento 

termín, který není ve shodě se skutečností.

1. 2. 5 Rodiče jako občané

Tento vztah je vymezován jako typický pro občany a státní instituce. Rodiče tedy 

v roli občanů uplatňují svá práva a své odpovědnosti vůči školám. Rodiče 

uplatňují práva pomocí aktivit. Proto se klade důraz na legislativní podmínky, 

které aktivity umožňují, a na stav občanské společnosti v jednotlivých zemích. 

Úvahy o vztahu vycházejí z myšlenek občanské participace na jednotlivých 

úrovních. Podstatné je to, na jaké úrovni se v dané zemi občanství nachází, jaké 

podmínky pro aktivity jsou utvořeny. Tento přístup zahrnuje spoustu přínosů, ale 

současně i celou řadu úskalí. Princip je současně nejméně precizován do 

konkrétních podmínek vztahu.
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1. 2. 6 Rodiče jako problém

Daný model vyjadřuje tradiční pohled na rodiče ve vztahu ke škole. Je odvozen 

spíše z reality než z teoretických východisek. Lze zaznamenat tři základní podoby 

rodičů typu rodič jako problém.

       První skupinou jsou rodiče, kteří jsou označováni jako „nezávislí“. Udržují se 

školou minimální kontakty, komunikují s učiteli pouze zřídka a raději zpovzdálí. 

Školu tolerují, ale necítí potřebu spolupracovat. Jedná se jim především o 

individuální rozvoj vlastního dítěte. Za tímto účelem zajišťují i alternativní zdroje 

vzdělávání. Tito rodiče své povinnosti plní, ale v rámci, který si určí sami.

       Druhou skupinu představují „rodiče špatní“. Ti neprojevují zájem o 

vzdělávání a výchovu svých dětí a jejich učení nepodporují. Nemají zájem ani 

snahu informovat se o chodu školy. Názory školy nepřijímají, někteří je ignorují.

       Do třetí skupiny patří „rodiče snaživí“. Tito se snaží komunikovat, připravují 

se s dětmi na vyučování, podporují školu, učitele. Na druhou stranu po škole 

vyžadují jasné zprávy o pokroku svých dětí, poradenství ve výchově atd. A to vše 

evidentně vyžaduje časovou náročnost.

       Z hlediska fungování kooperace mezi oběma institucemi je třeba neustále 

zdůrazňovat efektivní formy komunikace s rodiči ze strany školy, nutnost 

vyžadovat neustále zpětnou vazbu od rodičů, nebojácnost školy požádat rodinu o 

pomoc. Je třeba mít ale stále na zřeteli, že škola nemůže rodiče ke spolupráci 

nutit.

       Ať už se na rodiče a školu díváme z kteréhokoli úhlu pohledu, musíme si 

uvědomit velmi důležitou věc. Že totiž každý rodič je jiný. Každé dítě, každý 

učitel, zkrátka každý je jiný. Je velmi těžké zvolit cestu, která by vyhovovala 

všem současně. Musíme se ale snažit respektovat charakteristiky všech subjektů a 

pokusit se volit přístupy, které, ač nejsou pro všechny ideální, jsou alespoň 

přijatelné.
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2. Požadavky a vzájemná očekávání rodiny a školy

2. 1 Vzájemná očekávání

Na počátku každé spolupráce stojí jistá očekávání. Ta se buď vyplní, nebo dojde 

na jedné či druhé straně ke zklamání.16

        Jak vnímají rodiče školu a co od ní očekávají? Co by potřebovala škola od 

rodičů, co jí schází ve vzájemné komunikaci? Je slabá spolupráce výsledkem 

spokojenosti rodičů s kvalitou škol nebo je vina spíše na straně škol, jakožto stále 

ještě uzavřených institucí?

       V dostupné literatuře k tématu dosud nelze najít jednoznačnou odpověď, tedy 

odpověď takovou, jež by uspokojivě zodpověděla na dané otázky. Pro nalezení 

východiska musíme brát v potaz jednak vzájemnou percepci (tzn.jak se učitelé 

dívají na rodiče a naopak) a jednak vzájemná očekávání.

2. 1. 1 Očekávání rodičů

Dostupná literatura a prameny uvádějí ve valné většině tato základní očekávání ze 

strany rodičů:

 chtějí, aby dítě bylo ve škole spokojené, aby je měl učitel rád

 chtějí vědět, jaký učitel jejich dítě učí, jakou má kvalifikaci, 

jaká je osobnost, jaký má zájem o děti

 podle rodičů má učitel a škola všechny vzdělávací problémy 

a úkoly vyřešit ve škole, bez domácích úkolů

 učitelé by měli zprávy o žákovi podávat v soukromí a taktně

 učitel by podle rodičů měl být spravedlivý, neměl by jednat 

nadřazeně a měl by mít smysl pro humor

 škola by neměla obtěžovat a zatěžovat rodiče

 rodičům by vyhovovalo, aby vše zvládl učitel ve škole a 

nenechával to na „doma“ a na rodiče

                                               
16 Kuchařová, P. Komunikace a spolupráce s rodiči. Učitelské listy. 2007/2008, roč. XV, č.1, s. 11
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       Z vlastní zkušenosti mohu také podotknout, že rodiče preferují bezpečné a 

příjemné prostředí, které by měli navodit všichni zaměstnanci školy. Mnoho 

rodičů také klade důraz na individuální přístup, podporu žákovy osobnosti a 

rovněž komunikaci.

       Na druhou stranu jsem se ale setkala s rodiči, kteří svá očekávání soustředili 

pouze na školu, nikoli na své dítě a vše přenechali na škole.

       V mnoha případech rodiče práci učitele a problematiku školu vlastně vůbec 

neznají a mají o ní zcela nepřípadné představy. Opírají své soudy o vlastní 

žákovskou zkušenost a velmi často o nepřesné, zjednodušující a stereotypní 

informace médií.17

       Rodiče také do školy nepřicházejí proto, že mají strach, že tato jejich aktivita 

bude školou považována za protěžování jejich dítěte, že by zájem o dítě a jejich 

přítomnost ve škole vyplynula jako zasahování do práce učitele a nebyla vítána. 

V některých případech se obávají, že častá přítomnost rodiče ve škole a potažmo 

ve třídě soustředí na jejich dítě také pozornost ostatních spolužáků a jejich 

posměch. A konečně, ne všem rodičům může vyhovovat současný stav sdělování 

informací o žákovi, tedy nejčastější komunikace rodiče se školou – a to forma 

třídních schůzek.

2. 1. 2 Očekávání školy

Škola se začleňuje do skupiny režimových činitelů výchovy, protože 

v prostředcích výchovy se značnou měrou uplatňuje působení učitelských 

osobností a různých druhů žákovských skupin. Školská soustava je ve své 

podstatě společenské zařízení, které vzniklo jako jakási nadstavba nad rodinnou 

výchovou, a to s cílem formovat potomky podle potřeb společnosti.

       Po vstupu dítěte do školského zařízení jakéhokoli typu je pro něho 

nejdůležitější přebírání role školáka, a to co možná nejméně problematickou 

cestou. Učitelé i rodiče tak musí žákům pravidla, vyplývající z této role 

formulovat zcela jasně. Tento proces je během na dlouhou trať a nutně vyžaduje 

neustálou komunikaci školy s rodiči.

                                               
17 Rabušicová, M. Pol, M. vztahy školy a rodiny dnes: hledání cest k partnerství(1). 
Pedagogika,1996,roč.XLVI,č.1,s.58
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       Učitelé se často cítí v řešení výchovných problémů s žáky osamoceni. 

Postrádají podporu a zájem rodičů. To je také ponejvíce vyjádřeno v jejich 

očekávání, směřujících k rodičům:

 učitelé očekávají smysluplnou spolupráci

 chtějí po rodičích zajištění základních školních pomůcek

 čekají ochotu společně řešit problémy, jednotnost i zpětnou 

vazbu

 uvítali by viditelný zájem o dítě i o učitele a školu, plnění 

požadavků učitele

 rodiče by měli vytvářet pozitivní rodinné prostředí

 učitelé očekávají zájem rodičů o setkávání s nimi

2. 2 Vzájemná odpovědnost

Ve školním prostředí se plně rozvíjí učební a vzdělávací činnost, a to v důsledku 

vyučování. Mylným přesvědčením většiny lidí však nadále zůstává fakt, že ve 

škole – ve školním prostředí se dítě pouze učí, přesněji řečeno, že se sem pouze 

dochází učit. Školní prostředí však dítěti umožňuje daleko větší možnosti, jako je 

rozvíjení mezilidských vztahů – mezilidské kolektivní vzájemnosti. Dítě se ve 

škole učí nejen vědomostem, ale má se zde naučit také žít mezi ostatními lidmi a 

spolupracovat s nimi.

       Pedagogické působení školy tedy zahrnuje celou bohatou soustavu 

prostředků, jimiž je dítě jednak vně vedeno, jednak vnitřně rozvíjeno a 

obohacováno. Vnější vedení přispívá k vytváření pevného řádu a racionálního 

režimu žáků ve školním prostředí. V podstatě se jedná o poskytování kvalitních 

podnětů pro všestranný vývoj dítěte, k utváření předpokladů pro uvědomělé 

jednání mladého člověka, tedy poskytuje základy sebevýchovy a sebevzdělání. 

Převládá-li tedy toto vnější vedení, formuje dítě k určitému požadovanému 

chování a způsobu práce. 

       Přestože úloha školy – učitele ve vzdělávání a výchově je významná, nelze 

dospět k závěru, že může všechno nebo že může za všechno. Na školní výchově 

se podílejí i rodiče, protože žák si do školního prostředí, tedy školy, přináší i 

jejich postoje ke vzdělání. Školní učení ovlivňují i sousedé, ostatní děti, hromadné 
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vzdělávací prostředky, atd. Ve škole tedy dítě – žák dostává jen část svého 

vzdělání. Škola proto musí při kladení cílů brát všechny tyto činitele v úvahu, 

protože právě tyto mohou veškeré úsilí školy buď podporovat nebo rušit. 

       Znalost učitele – školy o dítěti a názor na ně se vyvíjí z každodenního 

srovnávání takového jedince s kolektivem třídy. Vyučující porovnává klady a 

nedostatky dítěte s ostatními dětmi ve třídě. Taková možnost srovnávání svého 

dítěte u rodiny je nemožná. Rodina sice zná své dítě lépe než škola, ale tato 

možnost širšího srovnání chování, rozumové úrovně, manuální zručnosti se stejně 

starými dětmi jí chybí. A právě tento nesoulad názorů školy a rodina na dítě pak 

může zapříčinit vytváření neadekvátních vztahů mezi oběma činiteli výchovy. 
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3. Zapojení rodičů do vzdělávacích systémů

V naší zemi není zvykem vzdělávat rodiče v oblasti vztahů rodina – škola. Proč 

tomu tak je? Co vytváří tento vcelku lhostejný přístup k tomu, aby se rodičům 

poskytl dostatek informací, potřebných pro kvalitní spolupráci? Lze dosáhnout 

hodnotné spolupráce i bez tohoto typu vzdělávání?

       Ve většině členských zemí probíhá vzdělávání pro rodiče formou kurzů či 

seminářů. Cílem je obecně poskytnout rodičům lepší přípravu na účast 

v záležitostech školy. Existují ale země (včetně ČR), ve kterých vzdělávání rodičů 

neexistuje nebo funguje zcela nahodile. Financování zajišťují veřejné či soukromé 

orgány nebo samy rodičovské asociace.

       Domnívám se, že jeden z hlavních problémů pramení z oblasti financování a 

především z neochoty rodičů. V naší uspěchané společnosti je téměř nemožné 

najít rodiče, kteří by rádi věnovali svůj čas škole a jejím záležitostem. Zřejmě 

vzhledem k času, který děti tráví na jedné škole, jim nepřijde důležité, podstatné, 

ba ani možné cokoli na jejich škole měnit. Jednoduše přijmou, co škola nabízí. 

Pohodlnost a žádné finanční závazky jsou tak zřejmě nejdůležitějšími faktory, 

které se podílejí na současném nezájmu české veřejnosti o školy.

3. 1 Začít spolu

Program Začít spolu je jedním z prvních, v němž se počítá s aktivní účastí rodičů, 

a podporují se užší vztahy s rodinami.

       Vzdělávací program Začít spolu je v České republice realizován od roku 

1994. název Začít spolu je typický pouze pro naši republiku, mezinárodní název je 

Step by step. Od roku 1996 je program realizován i na základních školách.

       Program, který je založený na jedinečné roli rodiny a pomáhá při získávání 

zdrojů a námětů, podporujících zdárnou výchovu dětí, je vhodným doplňkem 

výchovy dětí v rodinách. Musí tak na jednotlivé děti pohlížet v kontextu s jejich 

rodinami, musí si uvědomovat a zvažovat i rodinné priority, problémy a zájmy.

       Je to vzdělávací program zdůrazňující individuální přístup k dítěti, partnerství 

rodiny, školy a širší společnosti, prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se 
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specifickými potřebami.18 Dále klade důraz na podnětné prostředí – netradiční 

členění třídy do center aktivit, vytváří rovněž příležitosti pro osobní komunikaci, 

snaží se využít široký okruh aktivit, který rodičům a pedagogickému týmu 

poskytují možnost k vzájemnému seznámení a výměně informací. Věnuje se zde 

dostatek času diskusím s rodinami, při kterých mají rodiče dostatek prostoru na 

dotazy, podporuje se vzájemné naslouchání. K těmto účelům velmi dobře funguje 

osobní i písemná komunikace. Na některých školách byl zpočátku důležitou 

osobou tzv. rodinný koordinátor, který byl prostředníkem mezi rodinou a školou, 

pomáhal s aktivním zapojením rodičů do života školy i mimo ni, navštěvoval děti 

a jejich rodiny, ve spolupráci s nimi pak organizoval různé aktivity. Tak se 

naprosto přirozeně zapojily všechny rodiny.

       V některých školách funguje i tzv. rodičovská místnost, kde se mohou rodiče 

setkat navzájem, s učitelem, mají k dispozici odbornou literaturu, občerstvení.

       Pro názornost a představu o tomto vzdělávacím programu uvádím v příloze

práce Desatero pro spolupráci s rodinou a ukázku Dohody mezi rodinou a školou.

3. 2 Programy v USA

Ve Spojených státech amerických vzniklo a dále se rozvíjí hnutí na pomezí 

výzkumu a školské politiky. Je označováno „schools reaching out“. Cílem tohoto 

hnutí je zvýšit spoluzodpovědnost rodičů za školní vzdělávání dětí. A to takovým 

způsobem, ve kterém se rodiče stanou pomocníky učitelů. Výzkumy potvrzují 

příznivé efekty strategií, jež jsou vypracovány v řadě instruktivních doporučení 

(např.Parent-School Collaboration: A Compendium of Strategies for Parent 

Involvement).19

       Zároveň v USA probíhá projekt „Appleseed“ (Jablečná semínka), který se 

snaží získat a podpořit rodiče v dobrovolné práci pro školu. Smyslem tohoto 

projektu je sepsání smlouvy na počátku školního roku. Takto se rodiče zavazují 

k tomu, že budou dobrovolně pracovat pro školu nejméně 5 hodin za pololetí.

                                               
18 Krejčová, V.;Kargerová, J. Vzdělávací program Začít spolu – metodický průvodce pro I .stupeň 
základní školy.Praha: Portál, 2003, s.12-15
19 Průcha, J. Moderní pedagogika .Praha: Portál, 2002, s.413
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Projekt zároveň navrhuje, aby zaměstnavatelé dávali rodičům deset volných hodin 

ročně.20

3. 3 Zapojení rodičů do vzdělávání v Evropě

Ráda bych podotkla, že studie zemí EU, které se budu v této části své práce 

věnovat, byla zpracována v roce 1997, tzn. před vstupem nových zemí (včetně 

ČR) do EU. Přesto tuto studii považuji za přínosnou, i když ne zcela aktuální.

Zajímavé výsledky poskytuje studie v oblasti angažovanosti rodičů 

v primárních školách. Ta byla zaměřena ponejvíce na faktickou angažovanost –

pomoc rodičů přímo ve vyučování, pomoc při jiných aktivitách ve škole i mimo ni 

ve vybraných 12-ti zemích Evropy.  Celkově uvádí studie poměrně malý počet 

angažovaných rodičů – jen 22% rodičů pomáhá škole při nějakých aktivitách.

V mnoha zemích jsou rodiče či jejich zástupci součástí formálních 

institucí, působících ve většině vzdělávacích systémů od 70. let minulého století. 

90. léta pak vytvořila ve většině zemí nový statutární základ pro účast rodičů ve 

vzdělávacích systémech. Středem pozornosti byly a jsou otázky autonomie škol a 

podílu rodičů na řízení školy. Rodičovské asociace a národní federace existují ve 

všech členských zemích. Nejsou ale organizovány stejným způsobem.

Na evropské úrovni se koordinací zabývá několik federací:

 Evropská asociace rodičů /European Parents Association-

EPA)

 Confédération des organisations familiales de la 

Communauté européenne (COFACE)

 Groupement  international des associations de rarents de 

l´enseignement catholique /OE-GIAPEC).21

Ve všech zemích je spolupráce rozšířena nejvíce na úrovni školy. Na 

národní ani střední úrovni rodiče nejsou zastoupeni v poradních orgánech, a to ani 

tam, kde tyto orgány existují. Na druhou stranu existují i orgány složené výhradně 

z rodičů. Většinou jsou zřízeny na národní úrovni a jejich úkolem je zajišťovat 

                                               
20 Project Appleseed: the national compaign for public school improvement 
21 Průcha, J. Vzdělávání a školství ve světě Základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů.
Praha: Portál, 1999, s.237-8
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konzultace s ministrem. Německo, Švédsko a Norsko jsou jediné země EU, které 

mají zastoupení na všech úrovních.

Pravomoci participačních orgánů s účastí rodičů

Rozlišujeme mezi dvěma typy pravomocí: poradní a rozhodovací.

Konzultační (poradní) pravomoci znamenají přístup k informacím, právo či 

povinnost vyjadřovat názory (a to buď na požádání nebo spontánně).

Rozhodovací pravomoci zahrnují všechny dostupné procesy, od běžného souhlasu 

přes přijímání rozhodnutí až k realizování rozhodnutí.

Participační orgány národní či střední úrovně jsou většinou poradní (s výjimkami 

např. Německa či Rakouska). Participační orgány na úrovni školy mají často 

pravomoci rozhodovací.

V České republice na všech školách podle zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) 

fungují Školské rady, jejichž pravomoci tento zákon také vymezuje.
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4. Podoby a podmínky partnerství rodiny a školy

Rodina a škola jsou sociální partneři uvnitř školy, kteří mají vymezená práva a 

povinnosti, které ovlivňují jejich vzájemný vztah.22

Z hlediska fungování kooperace mezi těmito dvěma institucemi je třeba 

zdůraznit efektivní formy komunikace s rodiči, nutnost neustále vyžadovat 

zpětnou vazbu od rodičů, nebojácnost školy požádat rodinu o pomoc.

Jaké podoby a podmínky v oblasti partnerství rodičů a škol tedy mohou 

vznikat?

4. 1 Partnerství

Kdy můžeme hovořit o partnerství? Partnerský vztah nastává mezi lidmi a 

institucemi v okamžiku, kdy se obě strany navzájem respektují, akceptují své 

přínosy a postavení a jsou ochotny diskutovat o možnostech, jež by mohly 

vzájemnou komunikaci zlepšit.23

Budování tohoto partnerství je nesnadná záležitost i vzhledem k tomu, že 

zde na jedné straně stojí osobní zájmy rodičů a na straně druhé zájmy státní –

veřejné. Rovnocenný vztah, který se v partnerství očekává, naráží zde na další 

okolnosti. Automaticky se totiž předpokládá, že rodiče akceptují učitele jako 

odborníky na vzdělávání i na výchovu. Za ne zcela samozřejmé se ukazuje 

projevovaný respekt učitelů vůči rodičům – často jejich názory neberou jako 

možnost obohacení své práce, jako nový zdroj informací o dítěti, který by jim 

pomohl pochopit dítě a lépe se přizpůsobit jeho potřebám. Z tohoto hlediska 

vlastně ani jedna strana nepřistupuje k partnerství se vzájemným respektem.

„Prvky vzájemnosti ve vztahu mezi rodinou a školou:

 Sdílení moci, odpovědnosti a vlastnictví – ne však rovným dílem

 Vzájemnost začínající procesem vzájemného naslouchání, zahrnuje citlivý 

dialog a dávání i přijímání na obou stranách

 Sdílení cílů založených na společných východiscích, které však také 

uznávají důležité rozdílnosti mezi partnery

                                               
22  Janiš, K. Rodina a škola. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001, s.25-32
23 Rabušicová, M; Šeďová, K. Škola a /versus/ rodina. 1. vydání. Brno: MUNI, 2004,s.52
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 Závazek ke společným praktickým krokům, v nichž rodiče, žáci i učitelé 

směřují k nějakému cíli.“24

Jak budovat partnerské vztahy? Postup budování partnerských vztahů popisuje K.

Trnková.25 Doporučuje dodržovat jisté zásady a postupovat podle následujících 

kroků:

 Informovat (rodiče mají být informováni o tom, jak se dítěti daří ve 

vztazích, učení, jaké má škola vzdělávací prostředky)

 Vysvětlit (rodičům by měly být podávány zprávy a vysvětlení toho, co se 

ve škole děje, jaké metody jsou používány a proč...)

 Pozorovat (nabídky možností nahlédnout do skutečného a běžného života 

školy jednak při zvláštních příležitostech a posléze do běžného vyučování)

 Participovat (poskytnout rodičům příležitost skutečně pomoct učiteli –

např. asistence při výuce, pomoc při akcích mimo školu)

 Rozhodovat (jakmile rodiče blíže poznají školu, měli by dostat příležitosti, 

které by jim umožňovaly zapojit se do procesu rozhodování o škole).

Některé výše uvedené body však nutně vyvolávají otázku: pokud se má jednat 

o rovnocenný vztah, nechybí zde zmínka o současném informování školy ze 

strany rodičů? Byli by rodiče ochotni pozvat učitele do svých rodin a nechat je 

pozorovat okolí svého dítěte, což by jim zajisté mohlo pomoci pochopit 

současnou situaci? Postup pro budování partnerství se mi zdá stále spíše 

preferující stranu rodin. Požadavky na stranu školy jsou velmi obsáhlé, jakoby 

ustupující straně rodičů, ale hovoříme stále o partnerství? Proto mi přijde 

zajímavý právě projekt Jablečná semínka v USA, který se snaží ručičky vah 

posunout opravdu do jedné roviny – roviny partnerství.

4.1.1 Partnerství výchovné 

Partnerství nemá jen jednu podobu. Partnerský vztah může vzniknout jednak na 

úrovni výchovné, jednak na úrovni sociální. Obě tato partnerství se podílejí na 

vztazích mezi rodinou a školou.26

                                               
24 Rabušicová, M; Šeďová, K. Škola a /versus/ rodina. 1. vydání. Brno: MUNI, 2004,s.53
25 Rabušicová, M; Šeďová, K. Škola a /versus/ rodina. 1. vydání. Brno: MUNI, 2004,s.53-54
26 Rabušicová, M; Šeďová, K. Škola a /versus/ rodina. 1. vydání. Brno: MUNI, 2004,s.53
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U výchovného partnerství je ve středu zájmu péče o děti, jejich výchovu a 

vzdělávání. Mezi podporující aktivity patří akce prezentační a společenské a 

asistence rodičů ve výuce a na školních akcích. Příležitostí k budování tohoto 

vztahu je mnoho. Učitelé se setkávají s dětmi až v určitém věku (zahájení školní 

docházky). Ocení proto veškeré informace, které jim rodiče o dětech poskytnou. 

V pozdější době učitelé zkušenosti rozšíří a na oplátku sdělují informace o dítěti 

jeho rodičům. Očekává se, že první kroky pro uskutečnění vzájemných kontaktů 

podnikne škola.

Jaké příležitosti k aktivitám, jež by přispěly k otevřenějším vztahům, může 

škola nabídnout? Jsou to v prvé řadě ty, které umožňují rodičům nahlédnout a 

zapojit se do školního života, pomoci ho spoluutvářet.

Jedná se zejména o aktivity prezentační. Děti při nich předvádějí, co se 

naučily, čeho dosáhly. Akce v sobě nesou prvky zábavy a soutěží. Vztah rodičů 

k tomuto druhu akcí je velmi pozitivní. Jsou zváni jako hosté, vidí úspěchy svého 

potomka. Uvolněná atmosféra dává podněty k tomu, aby se při ní budovaly dobré 

vztahy. V některých případech jsou rodiče žádáni o menší výpomoc 

(pořadatelství, občerstvení, dozor).

Druhou skupinou akcí jsou akce společenské. Uskutečňují se jak za 

přítomnosti dětí, tak bez nich. Jedná se o plesy, výlety, sportovní utkání. 

Zpravidla nejde o prezentaci dětí, ale podstatou je bližší seznámení učitelů 

s rodiči, společné strávení určitého času. Rodiče se mohou do těchto akcí zapojit 

stejným dílem jako v případě prezentačních akcí. Navíc mohou aktivity 

podobného typu sami organizovat.

Všechny akce vyžadují spolupráci obou subjektů. Frekvence jejich 

realizace je závislá jednak na podmínkách (finančních, časových, lidských), 

jednak na prioritách dané skupiny. Pozitivním výsledkem pro školy je jistě 

ocenění rodiči. Ti pak vidí, že práce učitele nekončí se zvoněním a položením 

křídy a že míra jejich angažovanosti může být i obdivuhodná.

Asistence rodičů ve výuce a školních akcích je velmi přínosná, pokud 

vzejde zájem ze strany rodičů. Zde se rodiče mohou stát součástí vyučovacího 

procesu, mají možnost pozorovat své dítě přímo při práci, vidět jeho reakce, 

schopnosti ale i nedostatky, na což mohou pak v domácím prostředí navázat, 

pokusit se je odstranit. 
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Učitelé mají často obavy z návštěv rodičů v hodinách, neboť je mnohdy 

považují za kontrolu své práce. Je potřeba se zbavit takového pocitu a vidět v této 

spolupráci nový, pozitivní prvek, který obě strany vzájemně obohatí. Pokud se 

podaří vtáhnout rodiče do výuky právě v této oblasti, je kus práce na cestě 

k vzájemnému partnerství vykonán. Pokud se totiž rodič ve vyučování stane 

samozřejmostí, zmizí obavy u obou stran a bude to ku prospěchu straně třetí –

dětem. A ty přece v prvé řadě jde.

Asistencí rodiče ve výuce se ale naše školy příliš nevěnují. Důvody mohou 

být různé od „nabourání“ vyučovacích hodin přes čas navíc pro jednání s rodiči, 

obava z ohrožení sociálního statutu po nervozitu z přítomnosti rodiče a 

předvádění se děti.

Častou formou asistence jsou doprovody při školních akcích a výletech. 

K této činnosti není třeba žádné kvalifikace, stačí, když jsou rodiče ochotní a 

využijí svůj volný čas ve prospěch školy. Role rodičů se ale mění v okamžiku, 

kdy se stanou sami iniciátory akce. Nastává potřebná domluva s učitelem, 

zajištění mnoha potřeb a dochází k prolínání rodičovské a učitelské role.

4.1.2 Partnerství sociální

Podstatou tohoto partnerství je napomoci rozvoji školy jako instituce a v důsledku 

se jedná o poskytování kvalitnějších služeb žákům. Mezi podporující aktivity 

tohoto typu partnerství jsou zahrnovány účasti rodičů na kontrole a řízení škol a 

jejich participace v občanských sdruženích podporujících činnost školy.27

Příležitosti k budování sociálního partnerství je hlavně participace na 

kontrole a řízení škol, a to formou Rady školy.

Rada škol (Školská rada) je orgán, kde úkolem rodičů je podílet se na 

kontrole a řízení školy. Zasedání se účastní shodný poměr zástupců škol, obce a 

rodičů. Předmětem jejich zájmu je hospodaření školy, investice, vztahy mezi 

školou a rodiči, schvalování určitých dokumentů školy.

Participace rodičů v občanských sdruženích, která podporují činnost školy 

je již tradiční. Sdružením typickým pro Českou republiku se v průběhu minulých 

                                               
27 Rabušicová, M; Šeďová, K. Škola a /versus/ rodina. 1. vydání. Brno: MUNI, 2004,s.58-61
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let stala rodičovská sdružení. Ta byla do roku 1989 povinná – Sdružení rodičů a 

přátel školy, tzv. SRPŠ. 

Na školách existují Kluby rodičů i různá další sdružení. Dnešní zájem 

rodičovských sdružení se soustřeďuje na podporu vzájemné komunikace mezi 

školou a rodiči, na pomoc při hledání sponzorů a organizování akcí pro veřejnost. 

Iniciátorem sdružení bývá většinou škola, ne samotní rodiče. Ti ale vidí ve 

sdružení smysl a považují ho za přínosné v procesu komunikace.

4. 2 Limity a rizika partnerství

Partnerství se jeví jako žádoucí a prospěšné. Bohužel realita není zcela nakloněna 

novému modelu komunikace.

Škola je podle mnoha prováděných a uveřejňovaných výzkumů instituce 

dosti uzavřená a neprůhledná – podobně jako rodina, ta ovšem své soukromí a 

jeho ochranu opírá o zákon. Organizace kontaktů škola – rodina bývá, jak již bylo 

uvedeno výše, řízena a iniciována především ze strany školy, která jako první 

vymezí formy vzájemného styku a rovněž vymezuje mantinely pro působení 

rodičů. Někteří z rodičů se tak domnívají, že jsou to právě učitelé, kteří jim 

nechtějí školu více zpřístupnit. Ovšem většina rodičů otevřenější přístup do školy 

nevyžaduje, stačí jim kontakt, spolupráce a vyjednávání s konkrétním učitelem. 

Takový postoj zase můžeme kritizovat jako nenaplnění rodičovské role.

Někdy se také můžeme setkat s obavami o přílišné otevření se školy, o 

časté a pravidelné přítomnosti rodičů ve škole, která může narušit specifičnost 

školního prostředí. Myslím, že k takovéto masové přítomnosti rodičů v našich 

školách, vzhledem k systému a tradicím našeho školství, hned tak nedojde a lze 

proto bez obav dále působit na veřejnost i školy a podporovat je ve vzájemné 

spolupráci a vzájemnému otevření se navzájem.

„Již několikrát jsme zmínili odlišnost obou institucí, rodiny a školy, 

především v jejích funkcích. Škola představuje pro děti jednu z nejdůležitějších 

institucí, významné socializační prostředí právě proto, že je jiná než rodina. Má 

jiné požadavky, jiné normy a jinak je porušuje, používá jiné strategie nátlaku, jiný 

jazyk, má jiný dopad na další život. Rozvoj schopnosti adaptovat se na život a 

práci v odlišném socializačním poli je dítěti umožněn výrazněji právě díky vstupu 
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do školy. Pozorujeme pak pozitivní rozvoj psychologických dovedností dětí 

reagovat na různá kulturní prostředí, distancovat se od svých rolí a oddělovat je a 

další procesy, které jsou předpokladem rozvoje autonomie dětí“.28

Dalším rizikem, které se na partnerství projeví a je často zmiňován, je 

nedostatek času na straně rodičů – jejich zaměstnanost a pevná pracovní doba jim 

nedovolují se účastnit akcí, pořádaných školou  - dochází ke kolizi dvou pevně 

stanovených časů – školního vyučování a pracovní doby. Případná snaha rodičů je 

odmítána ze strany zaměstnavatelů, zákonem určená doba pro pobývání rodičů ve 

škole v době vyučování není.

Na druhé straně je třeba zmínit i pracovní vytížení učitelů a další aktivita, 

vyžadující jak čas, tak sledování novinek a reforem, které neustále probíhají ve 

školství.

Řadoví učitelé také vnímají četná rizika, vyvstávající z užších vztahů 

s rodiči a veřejností, především přehnanou snahou rodičů zasahovat do 

kompetencí školy a tlak rodičů na učitele. Objevují se i obavy z přílišné 

důvěrnosti vztahů s rodiči, někteří rodiče naopak mohou nabýt dojmu, že si ve 

vztahu ke škole mohou dovolit cokoliv, jiní zase vidí v učiteli kamaráda a 

požadují po něm mírnější hodnocení či protěžování.

Jiným rizikovým faktorem může být přílišná feminizace českého školství, 

převaha ženského pohlaví může odrazovat od výraznější a pravidelné participace.

Podle šetření, která neustále probíhají a jejichž závěry jsou zveřejňovány, se na 

většině škol v ČR uskutečňují akce společenské a kulturní. Tyto aktivity 

nezasahují učitelům ani ostatním aktérům do jejich hlavní pracovní činnosti.

Na teoretickém základě jsou myšlenky partnerství u nás přijímány. 

Otázkou zůstává, kdy a jak se stanou součástí praxe.

                                               
28 Kolláriková,Z.; Pupala, B. Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 2001, s.
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5. Komunikace jako základ vztahu rodiny a školy

Partnerství, jehož se nyní snažíme docílit, nebo alespoň se mu přiblížit, je 

podmíněno různými aktivitami škol. Základem partnerství se stává vzájemná 

komunikace mezi rodinou a školou.

Komunikaci považujeme za proces předávání informací mezi dvěma či 

více subjekty. Tvoří základ situace, v níž je přítomen více než jeden aktér. Každý 

prvek našeho jednání v přítomnosti jedné či více osob se považuje za prvek 

komunikace. Ať už jde o projev verbální či neverbální.29

5. 1 Tradiční modely komunikace

5. 1. 1 Třídní schůzky

Pohled rodičů na průběh komunikace se často velmi liší, a to především 

v otázkách jejího průběhu a podoby. Nelze si nepovšimnout, že na školách stále 

převládají spíše tradiční modely komunikace. Třídní schůzky jsou základem 

komunikace na většině škol.

Tato dominantní forma komunikace se uskutečňuje na druhém stupni 

základních škol 100%, na 1.stupni v 99% škol a v 84% mateřských škol.30

Většinou je průběh třídních schůzek konstantní. Neúčast rodičů bývá pak 

považována za nedostatečný zájem o školu. Obvykle jsou konány 4x do roka. 

Základem bývá především informovat rodiče o prospěchu dětí. Je to rovněž i 

termíny, kdy se ve většině případů schůzky konají, a to v době uzavírání 

klasifikace.

Shodný průběh – krátká časová dotace a dvě hlavní části, kdy v první 

zastupuje učitel školu jako celek a tlumočí informace týkající se školy a všech 

zástupců a druhá část je věnována seznamování s prospěchem a s chováním žáků. 

Obvykle se toto již provádí formou individuálních rozhovorů, neboť odehrávání 

této části kolektivní formou mnohé rodiče frustruje a od účasti odrazuje. 

Hromadné setkání rodičů s učitelem by mělo sloužit pouze k předání informací 

                                               
29 Rabušicová, M; Šeďová, K. Škola a /versus/ rodina. 1. vydání. Brno: MUNI, 2004,s.71
30 Rabušicová, M; Šeďová, K. Škola a /versus/ rodina. 1. vydání. Brno: MUNI, 2004,s.72
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všeobecného charakteru, seznámení s prací a náměty vedení školy i sdružení 

rodičů, nikoliv k individuálním a pro rodiče intimním sdělením o jejich dítěti.

5. 1. 2 Konzultační hodiny

Stále častější a oblíbenější komunikační formou se stávají konzultační hodiny. 

Hlavní výhodou je především soukromí, ve kterém jsou informace předávány. 

Rodiče oceňují volbu využít možnosti účastnit se konzultačních hodin. Vyberou si 

čas, který jim vyhovuje, vidí ochotu učitele spolupracovat. V klidu si připraví 

otázky, týkající se dítěte a v přiměřeném tempu se jim může věnovat. Pro učitele 

je tato forma také příjemnější a proto se těší stále větší oblibě a klasickou třídní 

schůzku odsouvají do pozadí.

5. 1. 3 Ostatní tradiční formy komunikace

 Záznamy v žákovských knížkách a deníčcích

 Pracovní sešity dítěte a ukázky jeho práce

 Nástěnky pro rodiče u vchodu školy

 Dny otevřených dveří

 Ankety a dotazníky pro rodiče, zjišťující jejich názory na chod školy, 

spokojenost či nespokojenost s tou kterou oblastí práce školy

 Časopisy, bulletiny, informační letáky

 www-stránky školy

V závěru této části bych se zmínila o širším využití tradičního záznamu 

v žákovských knížkách a deníčcích žáka. Takovéto zápisníky – např. i zápisníky 

na domácí úkoly, lze využít i efektivněji ke vzájemné komunikaci. Dnešní 

možnosti dávají škole prostor pro vytvoření vlastních žákovských knížek, 

navrhnout si nejen vnější formu – barvu, velikost, logo apod., ale i vnitřní členění. 

Tady stačí málo – ponechat vždy dostatek prostoru i pro vzkazy a záznamy rodičů 

a klasická forma komunikace v netradičním pojetí je na světě. Pokud by rodiče 

připojili svůj názor, komentář k práci dítěte, jeho postoje a problémy s úkolem, 

okamžitě by došlo k dalšímu posunu komunikace směrem k dítěti. Na podobném 

principu již funguje vzdělávací program Začít spolu.
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5. 2 Málo využívané formy komunikace

Podle K. Janiše lze rozdělit spolupráci rodiny a školy do tří základních kategorií:

 osobní kontakt učitele s rodinou

 písemné formy komunikace učitele s rodinou

 účast rodičů ve třídách 31

5. 2. 1 Osobní kontakt učitele s rodinou

a) první návštěva školy – rodiče se ještě před přihlášením dítěte do školy mají 

mít možnost seznámit s prostředím, kam jejich potomek bude docházet, také 

s organizací školy a pedagogickým týmem, s programem školy.

b) orientační setkání – opět před samým začátkem školní docházky nebo hned 

v počátcích. Rodiče budou mít příležitost setkat se s vyučujícími i s ostatními 

rodiči, což jim usnadní komunikaci v dalším období, blíže také poznají 

každodenní postupy. Naopak učitel získává cenné informace o žákovi, jeho 

rodinném prostředí.

c) čas příchodů a odchodů dítěte ze školy – tady se samovolně setkávají obě 

instituce, i když pouze v prvních dvou ročnících základní školy, později, když dítě 

do školy dochází samo, je tato forma bohužel odsouvána do pozadí. Z hlediska 

budování dobrých vztahů mezi školou a rodinou dochází k velmi pozitivní 

komunikaci, seznamování i předávání mnoha cenných informací mezi oběma 

stranami.

d) návštěva učitele v rodině je dosud velmi neobvyklou formou komunikace. 

Pokud k ní dochází, má učitel možnost poznat rodinu v jejím přirozeném 

prostředí, což mu usnadní pochopit chování a reakce dítěte ve školním prostředí. 

Takovýchto návštěv pak stačí několik a svůj účel bezpečně splní, přispějí i 

k vzájemným pozitivním vztahům mezi učitelem a rodiči.

e) telefonické rozhovory, kterých učitelé i rodiče využívají většinou v situacích, 

které vyžadují rychlé řešení, ověření informací apod.

f) porady učitelů s rodiči, kdy účel spočívá ve vzájemné výměně informací a 

nápadů. Dochází ke společné formulaci krátkodobých i dlouhodobých cílů, 

rozdělení kompetencí a úkolů.

                                               
31 Janiš, K. Rodina a škola. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001, s.53
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g) rodinná setkání – tedy společná setkání učitelů, rodičů a žáků. Schůzky 

mohou mít různý charakter – od instruktivních, poradenských až po přednášky na 

dané téma, které si mohou rodiče vyžádat. Velmi zajímavou a pro některé školy 

již osvědčenou formou jsou právě takováto setkání (někde zvané trojky) u 

příležitosti sdělení prospěchu a chování rodině. Setkání je přítomen i žák, takže 

nemůže docházet ke zkreslování či obviňování ani ze strany učitele, ani žáka. 

Mnohdy dojde i k vysvětlení nedorozumění, dohodnou se plány či postupy, dítě 

samo se před oběma stranami zaváže k určitému plnění závazků. Pokud se tato 

forma komunikace stane pravidelnou, je komunikace rodiny a školy na mnohem 

vyšší a lepší úrovni, což mohu potvrdit vlastní zkušeností.

5. 2. 2 Písemný kontakt

Pokud nedostatek času nebo problémy s plánováním nedovolí dostatek osobních 

setkání, mohou k udržení kontaktu mezi rodinami a učiteli posloužit některé 

písemné formy komunikace. V některých případech může být písemná forma 

přenosu užitečná tím, že druhá strana zprávu zaručeně obdržela. Vždy by se měla 

dodržovat zásada srozumitelnosti zvolené formy komunikace.

a) letáčky, brožury, příručky – umožňují bližší seznámení se školou a jejím 

programem, poskytnutí stručných základních údajů, podrobné informace o 

programu školy, o učitelském sboru, mimoškolních aktivitách, úspěších žáků i 

školy.

b) zpravodaj, školní časopis – vydavatelem je škola, mohou přispívat jak žáci, 

tak rodiče. Vychází zpravidla jednou až dvakrát do měsíce a podává souvislé 

informace o konkrétních událostech, fotografie, tabulky a umístění. Pokud je 

v ediční radě rodič, opět se prohlubuje vzájemný kontakt.

c) informační dopis – je distribuován podle potřeby – jednou za měsíc nebo 

jednou za pololetí, v zájmu zajištění přísunu ucelených informací o průběhu 

školního programu, o změnách, zvláštních událostech, brigádách. Osvědčené je i 

informovat o prázdninách v průběhu roku, volnu či aktuálních platbách.

d) individuální záznamníky – viz. 5. 1. 3
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e) schránka námětů a připomínek – umístěná ve vestibulu školy nebo na všem 

přístupném místě a sloužící k vyjádření připomínek, návrhů či vyjádření rodičů 

k chodu školy.

Písemné zprávy představují formální způsob komunikace s rodinou. 

Přestože mohou mít svůj význam, je podle mého třeba dbát na to, aby 

nenahrazovaly osobní kontakt.

5. 2. 3 Účast rodičů ve třídě

a) rodič pozorovatel

Pokud se rodič dostane do vyučování, bývá to v době tzv. otevřených dveří, kdy 

může nahlédnout do výuky. Mnohem lepší je uspořádání tzv. ukázkové hodiny, 

které se vzhledem k vytíženosti rodičů konají v odpoledních hodinách a žáci 

formou běžné vyučovací hodiny mohou prezentovat své vědomosti a dovednosti a 

rodiče je vidí přímo „v akci“. Zároveň mohou pozorovat jednání a chování svého 

dítěte, jeho pokroky, případné nedostatky, vidí i jak reaguje na podněty učitele a 

spolužáků. Stejnou měrou mohou rodiče pozorovat i učitele, jeho přístup a 

chování, používání metod a forem výuky.

b) rodič pomocník  

Po předchozí domluvě mohou jednotliví rodiče pomáhat s přípravou prostředí, při 

různých aktivitách, projektech, pomáhají s přípravou pomůcek, kopírováním, 

rozdělováním pomůcek dětem ve třídě

c) rodič dobrovolník

Poměrně často využívaná forma, kdy rodiče asistují při učebních aktivitách –

vyprávění, četba, názorná ukázka, předvádění činnosti. Je možné také zajistit 

exkurzi na vlastní pracoviště, zajistit výzdobu třídy, školy, přispět materiálním 

darem

d) rodič asistent

Dochází do školy pravidelně, pomáhá učiteli i s výukou, zvláště při skupinové 

práci a projektech, za svou práci může být i finančně ohodnocen. Je vhodné, aby 

se rodiče střídali, nechodil pouze jeden. Děti si na jejich přítomnost zvyknou a 

berou ji jako samozřejmost, nikoli negativum.
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Jako nejdůležitější je v této oblasti osobní kontakt rodiče s učitelem za 

přítomnosti dětí či bez nich. Navzájem si mohou cokoli sdělit a zároveň na daný 

námět ihned reagovat a prodiskutovat jej.

5. 3 Role dětí v komunikaci mezi školou a rodinou

Dítě jako příslušník obou institucí je často vnímáno jako aktivní prostředník. Obě 

skupiny rády využívají dětí k předávání informací formou vzkazů, tj. využívají 

nepřímé komunikace. Ta je pak daleko méně reflektovaná. Proto bychom se měli 

tomuto druhu komunikace spíše vyhýbat a užívat jej jen ve výjimečných 

případech.32

Děti vstupují do vzájemného styku mezi rodinou školou v mnoha 

polohách. Dítě je členem obou dvou zmiňovaných institucí – školy i rodiny. 

Mnohdy je důležité se soustředit a pochopit, jak děti postupují a jak je často pro 

dospělé obtížné tyto dětské strategie odhalit a také jak na ně vhodně reagovat. To, 

jak dítě reaguje a jaké používá strategie, závisí většinou na věku dítěte a jeho 

sociálních schopnostech. Děti si určité postupy osvojují díky vlastní zkušenosti 

s rodiči i učitelem, ale také mezi sebou navzájem. Největší pole působnosti mají 

děti právě v interpretaci zpráv ze školy a rodiny a ve výběru vhodného času jejich 

předání. Děti se totiž velmi rychle naučí využívat určitého časového intervalu, kdy 

je situace v rodině nebo ve škole pro ně příznivá /rodiče se hádají, neobvyklá 

událost, spěch...). 

Děti mohou obsah sdělení reinterpretovat, ale také podávat neúplná 

sdělení, mlžit, pracovat s emocemi, nastolit problematiku své ochrany. Proto je 

tak důležitá kvalitní a pozitivní komunikace mezi školou a rodiči, pravidelné 

podávání zpráv a vysvětlení.

V poslední době se některé zahraniční (především americké) výzkumy 

soustředí na otázku, zda může spolupráce mezi rodinou a školou ovlivnit školní 

výkony dětí. Z výsledků vyplývá, že k tomuto jevu dochází. Děti z rodin, které se 

školou komunikují, dosahují větších úspěchů. Tyto děti, jak vyplývá 

z provedených výzkumů, chodily do školy lépe připraveny, měly lepší docházku i 

                                               
32 Kolláriková,Z.; Pupala, B. Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 2001, s.83
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chování. Studie Singha ukázala, že se rodiče více zapojují, jestliže je ze školy 

vybízejí ke komunikaci a nabízejí jim specifické aktivity.33

Vztah mezi rodinou a školou se v průběhu školní docházky mění. Ve 

většině případů je komunikace a spolupráce nejefektivnější na prvním stupni 

základní školy, především v prvním ročníku. Rodiče přijímají snahy o spolupráci 

vycházející ze strany školy, vstup dítěte do školy je velkou událostí a nadšení je 

nejen na straně dítěte, ale i rodičů. Učitel zná dobře děti i rodiče, nedochází 

k rozdělení dětí na dobré a špatné, kontakt s rodiči je poměrně častý, stejně i jejich 

účast na ostatních aktivitách školy. Na druhém stupni pak dochází k postupnému 

odcizování učitele a rodiče, komunikace je zaměřena na prospěch žáka a 

výchovná funkce je zde předmětem komunikace pouze v případě problémů.

5. 4 Zájem veřejnosti o vztahy rodiny a školy

Zájem veřejnosti o výše uvedenou problematiku je poměrně vlažný. Zajímá, 

pokud vůbec, tak pouze právě zainteresované – tedy rodiče, a to jen ty aktivní, 

kterým záleží nejen na výchově a vzdělání svého dítěte, ale i na životě a chodu 

školy, do které dítě dochází.

K veřejnému zájmu zatím dochází většinou prostřednictvím médií, která 

ovšem na pozitivní události poukazují málokdy, více se soustředí na 

problematické a neřešitelné situace, dochází ke zkreslování a bagatelizování.

Současnou potřebu zabývat se vztahy mezi rodinou a školou dokládá i 

existence časopisu Rodina a škola, četné články, studie a výzkumy v časopisech 

Učitelské listy a Učitelské noviny. Ve všech lze najít články, související 

s výchovou dětí, psychologií učení, mezilidskými vztahy a také představují nové 

trendy ve školství. Lze se setkat i s názory rodičů a škol. Bylo by vhodné ze strany 

školy tyto periodika častěji představovat rodičům. Takovéto informace se 

dostanou především k učitelům a spousta rodičů nemá o jejich existenci ponětí. 

Přitom mnoho cenných informací by jistě využili, získali by i jiný pohled na 

problematiku učitel – rodič- žák.

                                               
33 Rabušicová, M; Šeďová, K. Škola a /versus/ rodina. 1. vydání. Brno: MUNI, 2004, s. 29-30
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Škola má za úkol nejen žáky vzdělávat, ale zároveň je i vychovávat a vést 

ke správnému životnímu stylu. Naštěstí na tuto nelehkou práci není sama a 

pomáhají jí rodiče žáků, ale i obec, předškolní zařízení, zřizovatel a další školská 

sdružení 

Podstatou uplatňování strategie otevřeného partnerství ve škole je, že 

všichni vnitřní i vnější partneři školy přistupují k plnění úkolů i veškerého dění ve 

škole s vědomím, že každý z nich chce být na nich spoluúčasten, že jeden pro 

druhého jsou si partnery.
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PRAKTICKÁ ČÁST

6. Charakteristika výzkumného problému

Komunikace mezi školou a rodiči není zdaleka na všech školách v České 

republice na uspokojivé úrovni. Rodiče i učitelé by ocenili prvky, které by do 

vzájemného vztahu vnesly nové podněty ke kvalitní spolupráci. Na školách se 

uskutečňují různé typy komunikačních modelů na odlišných úrovních. Oba 

subjekty často cítí, že je na vzájemném vztahu potřeba něco změnit. Málokdy ale 

vědí, kdy a jak se změnami začít.

Výzkumů zaměřených na vztahy mezi rodinou a školou v poslední době 

výrazně přibylo. Nejen v zahraničí, ale i u nás se spousta pedagogů a psychologů 

zabývá současnou situací a zároveň se snaží hledat možnosti, které by vedly ke 

zlepšení vzájemných vztahů.

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na porovnání škol v zahraničí 

s našimi školami v oblasti komunikace rodiny a školy.

Zahraniční školy jsou z Kanady a Rakouska, kde byl výzkum realizován 

s pomocí kolegyň, se kterými jsem ve stálém a dlouhodobém kontaktu. Tento 

výběr zemí umožní srovnat pojetí komunikace mezi školou a rodinou ve dvou 

značně rozdílných komunitách – evropské Rakousko a zámořská Kanada, klasická 

tradiční výuka v Rakousku a nový demokratický svět v multikulturní Kanadě, to 

vše ve srovnání s českým, dosti předsudkovým školstvím. Tuto problematiku jsem 

se rozhodla zpracovat ve svém výzkumu, jehož výsledky by mohly pomoci našim 

školám ukázat cestu i nová řešení v oblasti komunikace a spolupráce školy a 

rodiny.

6. 1 Cíle výzkumného šetření a předpoklady

Výzkumné šetření bude zaměřeno na zjištění, jak vypadá komunikace rodiny a 

školy v zahraničí s cílem porovnat ji s komunikací na českých školách a zamyslet 

se nad jejím případným převedením do českých škol. 

Cílem mého výzkumu bylo zjistit, jaké komunikační formy a metody se ve 

školách využívají a s jakou frekvencí, dále jak často a do jaké míry jsou se 



43

současným stavem spokojeni učitelé a rodiče a jaká jsou jejich vzájemná 

očekávání. Dále jsem se zaměřila na srovnání těchto forem na našem území a 

v zahraničí – konkrétně v Kanadě a Rakousku. Z těchto zjištění by případně 

mohly vyplynout nové nebo málo známé komunikační metody, jichž by se dalo 

využít k rozvoji pozitivní komunikace mezi rodinou a školou na českých školách.

Na základě těchto získaných poznatků, pokud to bude možné, bych se pak 

pokusila o vyzdvihnutí netradičních či nových forem spolupráce a o vytýčení 

nových námětů a doporučení v takových oblastech komunikace, kde je reálné a 

možné zapojit rodiče do dění ve škole.

Předpoklady:

P1 : Spolupráce rodiny a školy v cizině a v České republice se bude dosti výrazně 

lišit, ve školách zahraničních bude užší kontakt těchto aktérů;

P2 : Pro Česko je typická standardní spolupráce, a to formami, se kterými jsou 

obě strany relativně spokojeny; 

P3 : Rodiče doma i v cizině jsou se stávajícím stavem spokojeni, škola by uvítala 

těsnější spolupráci; 

P4 : Na základě výsledků ze zahraničí předložím nejméně dvě nové osvědčené 

metody spolupráce, v České republice nevyužívané.

6. 2 Použité metody

K výzkumu bylo využito nestandardizovaného dotazníku pro ředitele škol a 

rodiče, jehož součástí bylo položení šesti otevřených otázek v závěrečné části.

Jednotlivé položky dotazníku jsou zaměřeny na komunikační metody a 

formy a na jejich frekvenci. Současně prosím dotazované o zaznamenání osobní 

spokojenosti s daným typem komunikace a o návrhy na zlepšení, případnou 

spokojenost či nespokojenost.

Dotazník je shodný pro ředitele škol i pro rodiče, zadávané otázky jsou 

pouze pro jednotlivé respondenty upraveny.

Jako doplňující metodu jsem zvolila rozhovor. Ten probíhal na principu 

doplňujících otázek a odpovědí, týkajících se zahraničních škol a systému 

vzdělávání. Zaměřila jsem se na osobní zkušenosti zúčastěných se spoluprací 



44

rodiny a školy. Toho jsem využila v analýze výsledků a také jako podrobnější 

informace v příloze této práce.

6. 3 Zkoumaný vzorek

Respondenti dotazníku pro ředitele škol byli ředitelé oslovených škol, vybraných 

jak náhodně, tak cíleně. Náhodně jsem rozeslala dotazníky na školy, o kterých 

jsem získala informace, že pracují podle vzdělávacího programu Začít spolu, který 

je jedním z prvních, v němž se počítá s aktivní účastí rodičů a podporují se užší

vztahy s rodinami, nebo na školy, u kterých jsem věřila, že dotazníky vyplní a 

předají i rodičům.

Cíleně byly dotazníky předány na ty školy, ke kterým mám osobní vazbu, 

a byly v okolí mého bydliště. Návratnost těchto dotazníků byla stoprocentní, 

oproti náhodně osloveným školám, kde se naopak neozvali téměř vůbec. Celkem 

bylo rozdáno 15 dotazníků pro ředitele škol a vrátilo se jich 8, tedy 53,3 %.

Dotazník pro rodiče byl rozdán vždy ředitelem školy, na kterou jsem 

dotazníky zaslala, záleželo na něm, kolika a kterým rodičům jej předá – většinou 

se jednalo o dva až tři rodiče z každé školy. Zde byla návratnost v podstatě 100%, 

neboť rodiče opravdu dotazník vyplnili a donesli řediteli, který je odeslal poštou, 

nebo rodiče elektronickou poštou zasílali své odpovědi buď řediteli školy, nebo 

přímo mně. Celkem tedy bylo rozdáno a následně vyplněno 22 rodičovských 

dotazníků.

Pokud jde o vzorek ze zahraničí, tady je návratnost také stoprocentní, ale 

respondentů bylo vzhledem k objektivním podmínkám méně. V Rakousku byly 

dotazníky předány na tři školy a ke každé škole odpovídali dva rodiče. Totéž se 

mi podařilo i v kanadských školách – tři školy a šest rodičů. Celkový počet 

dotazníků pro ředitele je šest a celkový počet odpovídajících rodičů je 12.

Obě země byly vybrány z důvodu osobní vazby na osobu žijící v dané 

zemi a možnosti jak překladu, tak využití místního člověka k vysvětlení i zadání 

dotazníků.

Dvojí dotazníky jsem zvolila z důvodu objektivnosti – jak již bylo řečeno 

v teoretické části, úhel pohledu u představitelů školy a rodičovské veřejnosti může 
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být na tutéž otázku různý. Proto jsem volila sice náročnější, ale určitě 

spolehlivější formu dotazníkového šetření

Další upřesnění se týká samotného srovnání českých a zahraničních škol –

k některým otázkám bude uveden podrobnější komentář, neboť, jak již bylo 

uvedeno, nebylo možné zajistit takový počet respondentů z ciziny, jako z ČR.

Dotazníky byly rozdány na stejný typ školy – vždy se jednalo o základní 

školu, rodiče byli pouze z prvního stupně (1. – 5. ročník), a to v ČR i v zahraničí.  

Následující tabulka ukazuje počty dotazovaných a návratnost dotazníků:  

tab. 1

Tabulka celkového počtu dotazovaných:

tab. 2

Země Ředitelé Rodiče Celkem

Česká republika 8 22 30

Rakousko 3 6 9

Kanada 3 6 9

Celkem zahraničí 6 12 18

Celkem 14 34 48

7. Analýza výsledků šetření

Česká republika Počet rozdaných 

dotazníků

Počet vrácených 

dotazníků

Návratnost 

(v procentech)

Ředitelé 15 8 53%

Rodiče 22 22 100%

Rakousko

Ředitelé 3 3 100%

Rodiče 6 6 100%

Kanada

Ředitelé 3 3 100%

Rodiče 6 6 100%
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7.1 Dotazníky v České republice

Dotazník se skládá ze tří částí – v první části jsou převážně geografické a 

upřesňující údaje ke škole. Druhá část – A je zaměřena na tradiční formy 

spolupráce a ve třetí části – B se zajímám naopak o méně využívané formy 

komunikace mezi danými subjekty. Část A má 7 položek, ve třetí jich je 8 a 

poslední devátá obsahuje 6 otevřených podotázek, směřujících ke spokojenosti či 

nespokojenosti jednotlivých respondentů, a žádajících je o osobní vyjádření. 

7.2 Dotazníky v zahraničí

Pro zahraniční výzkum jsem použila shodné dotazníky, přeložené do německého a 

anglického jazyka. Jejich znění je uvedeno v příloze této práce. Všechny části 

dotazníků byly vyplněny, u posledních otevřených otázek zůstaly některé bez 

odpovědi, u některých bylo jen stručné ano – ne. S tímto výsledkem jsem byla 

spokojena, neboť nedošlo k jazykovému nedorozumění.

7.3 Vlastní analýza a zpracování

1. Údaje o škole

tab. 3

Typ školy ČR Rakousko Kanada Celkem

ZŠ úplná 

(1. – 9.)

3 2 3 8

ZŠ pouze

1. stupeň

2 1 0 3

ZŠ 

málotřídní

3 0 0 3

Celkem 8 3 3 14

          

2. Počet žáků školy

tab. 4
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Počet žáků ČR Rakousko Kanada Celkem

Do 50 3 0 0 3

Do 100 2 0 0 2

Do 200 1 1 1 3

Více 2 2 2 6

      

3. Umístění školy 

tab. 5

Umístění ČR Rakousko Kanada Celkem

Centrum 

města

0 0 2 2

Okrajová 

část

1 1 1 3

Městská 

část

2 1 0 3

Vesnice 5 1 0 5

           

Sledované školy jsou tedy všech typů, v ČR převažují menší vesnické 

školy, v zahraničí jsou to střední až velké školy. I když by se mohlo zdát 

porovnávání neobjektivní, odpovědi přesvědčily o shodných názorech a postojích 

respondentů ze všech zařízení. Nepotvrdil se ani vžitý názor, že rodiče z vesnice 

mají ke škole užší vztah než ve městě. Pokud bychom se zabývali touto 

problematikou a sledováním odpovědí podle různosti prostředí respondentů, celá 

práce by byla velmi obsáhlá a nebyl by již sledován vytýčený cíl.

Sledované vzorky tedy jsou srovnatelné, nikdy nebyli dotazováni rodiče 

dětí starších 12 let, v žádném případě nešlo o výběrovou ani jinak zaměřenou 

školu, také nebyla zastoupena škola soukromá. Počty žáků ve školách, jak je vidět

z tabulky č. 2, jsou také vyvážené a zastoupeny všechny velikosti škol.
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Část A – Tradiční formy spolupráce

Otázka č. 1:

Odkud získávají rodiče nejvíce informací o škole a žákovi?

První otázka se týkala získávání informací o škole a o dítěti. Dávám na výběr 

tradiční možnosti i současnější jako www stránky školy a školní časopis.

tab. 6.

A1.Informace o 
dítěti a o škole

ČR-
četnost 
odpovědí % zahraničí %

Kanada-
četnost 
odpovědí %

Rakousko-
četnost 
odpovědí %

od žáka 15 50.0 8 44,4 6 66,6 2 22,2

od učitele 20 66,6 11 61,0 8 88,8 5 55,5

od ředitele 2 6,6 8 44,4 3 33,3 5 55,5
na třídních 
schůzkách 24 80,0 0 0 0 0 0 0

z www stránek 6 20,0 0 0 0 0 0 0
ze školního 
časopisu 0 0 1 5,5 1 11,1 0 0

Největší počet získaly tradiční třídní schůzky spolu s informacemi od 

učitele – tedy klasicky dostupné modely, na které navazují informace od žáka. 

Kladně hodnotím uvedení www stránek i časopisu, pokud jsou aktuální, mohou 

být pro rodiče důležitým zdrojem informací.

Naopak v zahraničních školách je varianta třídních schůzek nulová – tady 

se potvrzuje teorie, že od klasických třídních schůzek se upouští a jsou 

nahrazovány jinými variantami – osobními pohovory či sezením s rodiči i žákem. 

Nejvíce informací získávají rodiče od učitele, poté shodně od žáka a od ředitele. 

Poslední údaj bych viděla spíše informace obecné o škole, nikoliv o jednotlivém 

žákovi. Internetové stránky oproti ČR nejsou uvedeny, objevil se časopis, který je 

podle dotazníků samozřejmostí hlavně v Kanadě.

U této první otázky je zřejmé, že pokud bylo respondentům nabídnuto více 

variant možných odpovědí, procentuálně nám tabulka ukazuje, kolik procent 

všech dotazovaných danou možnost zvolilo, i když těchto možností pak zvolili i 

více (součet tedy nečiní 100 %). Tato situace nastává i u dalších otázek, kde byla 

možnost více odpovědí.
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Otázka č. 2:

Jak často informují učitelé rodiče o žákovi a o dění ve škole?

Druhá otázka byla zaměřena na četnost informací, podávaných školou zákonným 

zástupcům, a to jak o žákovi, tak o dění ve škole.

tab. 7

A2.Jak často 
informace?

ČR
četnost 

odpovědí % zahraničí %

Kanada-
četnost 

odpovědí %

Rakousko-
četnost 

odpovědí %

Denně 4 13,3 0 0 0 0 0 0

1x týdně 8 26,6 3 16,6 3 33,3 0 0

1x za měsíc 5 16,6 0 0 0 0 0 0
1x za čtvrt 
roku 12 40,0 13 77,7 9 33,3 4 44,4

pouze nutné 2 6,6 5 27,7 0 0 5 55,5

podle potřeby 1 3,3 0 0 0 0 0 0

Zde byly odpovědi vyváženější, nejčastější a nejosvědčenější se ukázala 

varianta předávání informací 1x za čtvrt roku, celkově tedy 3 – 4x za rok, 

pravděpodobně vždy ke čtvrtletí. I školní rok je takto rozdělen – zhruba po dvou a 

půl měsících je probráno dostatečné množství učiva, procvičeno a rodiče mohou 

dostat konkrétní informace, týkající se zvládnutí nebo nedostatků v práci jejich 

dítěte.

Jako další byly uváděny informace týdně, měsíčně a denně – poslední 

jmenovaná by byla reálná pouze v 1. ročníku nebo u rodičů, kteří by denně přišli 

do školy a tak do kontaktu s učitelem.

Zahraniční respondenti se v této otázce s tuzemskými shodují – i tady je 

nejoptimálnější podávání informací 1x za čtvrt roku. Uvedena je i varianta 

v nutném případě, zde se můžeme domnívat, že by šlo o mimořádné informace, 

neboť z dotazníků vyplývá vyšší četnost kontaktů s učitelem než v ČR. Musím 

podotknout, že více těchto případů bylo uvedeno rakouskými rodiči, kteří jsou ve 

vztahu ke škole spíše zastánci formálních vztahů.
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Otázka č. 3:

Organizujete Dny otevřených dveří nebo jiné prezentace školy pro rodiče a jak 

často?

Ve třetím dotaze mne zajímají Dny otevřených dveří, jestli vůbec existují a jak 

často je škola pořádá.

tab. 8

A3.Dny 
otevřených 
dveří               

ČR-
četnost 

odpovědí % zahraničí %

Kanada-
četnost 

odpovědí %

Rakousko-
četnost 

odpovědí %

1x ročně 12 40 18 100 9 100 9 100

2-4x ročně 12 40 0 0 0 0 0 0
každý 
měsíc 0 0 9 50 0 0 0 0

ne 3 10 0 0 0 0 0 0

kdykoliv 3 10 0 0 9 100 9 100

V České republice se jedná o dosti oblíbenou formu prezentace školy i 

jednu z možností komunikace s rodiči, která se nejvíce koná 1x ročně nebo 2 - 4 x 

ročně, podle možností školy, ochoty pedagogického sboru a úrovně spolupráce 

s rodiči

Za zajímavé považuji, že se našly školy, které tuto poměrně oblíbenou a 

jednoduchou formu komunikace s rodiči nevyužívají.

U zahraničních škol se v rakouských školách tato činnost koná pravidelně 

1x ročně stejně jako v Česku, jiné možnosti ani nebyly uvedeny. Oproti tomu 

v Kanadě Dny otevřených dveří nejsou zavedeny, nevyužívají se. Jako dodatek 

bylo uvedeno, že Dny se pořádají pouze pro školku, která je součástí školy. Škola 

ale organizuje tzv. Curriculum Night, konající se třetí týden v září, kdy na 

společném setkání každý učitel promluví o tom, co bude nadcházející rok 

probíhat, co chystá ta která třída, rodiče si mohou projít celou školu. Kromě toho 

existuje tzv. Education Week. Během tohoto týdne si rodiče mohou vyslechnout 

různé přednášky a besedy, týkající se výchovy a vzdělávání, projít se školou a 

obeznámit se s vizí školy. 

Rovněž bylo u všech rodičů i ředitelů z Kanady uvedeno, že rodiče mohou 

do školy přijít kdykoli – je možné se dohodnout s vedením školy, které je školou 

provede, nebo přímo s konkrétním učitelem.
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Týden v září, který by byl věnován rodičům, jejich seznámení s učiteli, se 

školou i s vizí a plány školy by mohl být zaveden i na českých školách, předešlo 

by se mnoha nedorozuměním a domluvily by se další postupy i úkoly či opatření.

Otázka č. 4:

Jaké jsou hlavní formy komunikace Vaší školy s rodičovskou veřejností?

Čtvrtá otázka byla věnována formám komunikace školy s rodiči. Byly nabídnuty 

základní varianty s možností uvést i jinou.

tab. 9

A4. Formy 
komunikace

ČR-
četnost 
odpovědí % zahraničí %

Kanada-
četnost 

odpovědí %

Rakousko-
četnost

odpovědí %

ŽK, notýsek 27 90,0 5 27,7 5 55,5 0 0

třídní schůzky 23 76,6 6 33,3 0 0 6 66,6
osobní 
pohovory 16 53,3 13 72,2 7 77,7 6 66,6

e-mail, SMS 5 16,6 5 27,7 5 55,5 0 0

jiné - telefon 4 13,3 3 16,6 1 11,1 2 22,2

Ve srovnání opět nacházíme stejné rozdíly jako u otázky č. 2. Čeští rodiče 

nejvíce využívají komunikace prostřednictvím Žákovských knížek – vzdělávací 

oblast, a opět třídních schůzek – výchovná oblast a informace o škole. Rodiče 

v zahraničí preferují osobní komunikaci, pohovory s učitelem. V Kanadě nikdo 

z dotazovaných neuvedl možnost třídních schůzek. U obou srovnávaných se ve 

stejné míře objevuje nová forma komunikace – SMS a e-mail, stejně jako telefon.

Otázka č. 5:

Jakým způsobem projednáváte s rodiči prospěch a chování dítěte?

Otázka pátá navazovala na předcházející a týkala se projednávání prospěchu a 

chování dítěte. Na výběr byly možnosti třídních schůzek, individuálních 

pohovorů, prosazující se sezení učitele, rodiče a žáka i uvedení jiné formy.

V tomto směru se již čeští rodiče přiklánějí k formě individuálních 

pohovorů, klasická třídní schůzka je snad již ve sdělování osobních záležitostí o 

žákovi přežitkem a v budoucnu se využívat přestane.
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tab. 10

A5. 
Projednávání 
prospěchu a 
chování

ČR-
četnost 

odpovědí % zahraničí %

Kanada-
četnost 

odpovědí %

Rakousko-
-četnost 

odpovědí %

třídní schůzky 13 43,3 6 33,3 0 0 6 66,6
Individuální 
pohovory 23 76,6 13 72,2 8 88,8 5 55,6

sezení U-R-Ž 9 30,0 7 38,8 2 22,2 5 5,5
naléhavé 
situace 0 0 1 5,5 0 0 1 11,1
jiné – neformální 
setkání 1 3,3 2 11,1 2 22,2 0 0

U zahraničních respondentů byla třídní schůzka uvedena opět pouze 

v Rakousku, které se po zpracování dotazníků jeví bližší České republice, 

v některých otázkách dokonce ještě konzervativnější. V Kanadě uváděli jen 

individuální pohovory nebo telefon. Ale ani tato poslední forma se mi nejeví jako 

úplně optimální, i když je osobnější. Na druhou stranu je mnoho lidí, kterým 

telefonní kontakt vyhovuje mnohem více než přímo osobní, jsou více uvolněnější, 

sdílnější a lépe reagují, nejsou ovládáni stresem a nervozitou jako při osobní 

komunikaci. Takovýmto lidem potom bezesporu telefonní komunikace s učitelem 

vyhovuje nejvíce.

Za zmínku stojí i srovnání sezení učitele, rodiče a žáka – tady je převaha u 

českých rodičů, kteří vidí pokrok ve společné komunikaci s učitelem a dítětem. 

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že tato metoda je u rodičů hodnocena velmi 

pozitivně.

Otázka č. 6:

Uveďte prosím, které formy spolupráce s rodiči běžně využíváte:

Šestá otázka uváděla mnoho forem spolupráce mezi školou a rodinou a zajímalo 

mne, zda budou tyto formy rozdílně využívány, nebo bude jejich používání na 

stejné úrovni, neboť jde o klasické druhy spolupráce, ponejvíce uváděné 

v literatuře, týkající se konkrétní spolupráce rodiny a školy.
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tab. 11

A6. Formy 
spolupráce     

ČR-
-četnost 

odpovědí % zahraničí %

Kanada-
-četnost 
odpovědí %

Rakousko-
-četnost 
odpovědí %

materiál 19 63,3 14 77,7 9 100 5 55,5

doprovod 16 53,3 9 50,0 9 100 0 0

asistent 0 0 9 50,0 9 100 0 0

vedoucí ZÚ 10 33,3 8 44,4 8 88,8 0 0

ples 21 70,0 3 16,6 0 0 3 33,3

besedy A 9 30,0 16 77,8 9 100 7 77,7

besedy B 0 0 9 50,0 9 100 0 0

časopis 0 0 9 50,0 9 100 0 0
akce mimo 
vyuč. 17 56,6 6 33,3 6 66,6 0 0

rodiče do vyuč. 7 23,3 9 50,0 9 100 0 0

Komentář je tedy jen stručný – nejobvyklejší je materiální pomoc rodičů, 

nevyužito zůstává vydávání časopisu – ten se ponechává na iniciativě školy a 

žáků, rovněž není obvyklý rodič jako asistent na pobytech v přírodě a sami rodiče 

u nás ani v Rakousku nepořádají ani neorganizují přednášky a besedy. Kanada má 

podíl rodičů téměř ve všech formách, jediná oblast, kde převyšují Češi, je 

pořádání plesů nebo maškarních karnevalů, tady se rodiče hodně angažují, kdežto 

v zámoří je pořádání školního plesu výsadou školy a žáků, navíc spíše starších 

ročníků a středních škol. U obou srovnávaných se pak rodiče angažují také jako 

vedoucí zájmových útvarů pro děti při škole a jako doprovod na školních 

výletech, plavání…

Otázka č. 7:

Existuje na škole nějaká rodičovská organizace? Napište prosím, jaká:

Sedmá a poslední otázka části A byla věnována existenci rodičovské organizace. 

Předpoklad její existence na všech školách jako samozřejmost se potvrdil, ale ne 

stoprocentně, což mne překvapilo

tab. 12.

A7. 
Rodičovská 
organizace 

ČR-
četnost 

odpovědí % zahraničí %

Kanada-
četnost 

odpovědí %

Rakousko-
četnost 

odpovědí %
SRPŠ/CSAC / 
Elternabend 23 76,6 14 77,7 9 100 5 55,6

ne 5 16,6 2 11,1 0 0 2 22,2

Nevím 2 6,6 2 11,1 0 0 2 22,2
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V České republice bylo uvedeno několik různých forem, nejčastěji to bylo 

Sdružení rodičů a přátel školy a Klub rodičů, také několik jiných sdružení. 

V Kanadě byl někde také uveden i název – jednalo se o CSAC – Asociace 

školních katolických rad. I v rakouských dotaznících bylo uvedeno, že orgán 

existuje, označen byl jako Elternabend

Udivilo mne, že na některých školách v Rakousku i v Čechách žádná 

rodičovská organizace neexistuje nebo o ní rodiče neví. V současné době bych 

existenci takovéto rodičovské organizace viděla jako samozřejmost, pro fungující 

spolupráci školy s rodiči jako nutnost. Pokud na některé škole není, mohlo by 

právě ředitelství školy dát prvotní impuls a podpořit rodiče, aby takovou 

organizaci založili a tím vytvořit základy pro nově fungující spolupráci.
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Část B – Jiné druhy spolupráce

Otázka č. 1:

Zajímají se rodiče jen o své dítě nebo i o dění ve třídě a v celé škole?

První otázka se týkala zájmu rodičů – o své dítě nebo o veškeré dění ve škole. 

Cílem bylo zjistit, zda rodiče vidí dítě a školu jako jeden celek, do kterého by se 

případně mohli včlenit.

tab. 13

B1. 
Zajímám se 
o dítě i o 
školu

ČR-
četnost 

odpovědí % zahraničí %

Kanada-
četnost 

odpovědí %

Rakousko-
četnost 

odpovědí %

pouze o dítě 3 10,0 0 0 0 0 0 0
o dítě i o 
školu 3 10,0 5 27,7 0 0 5 55,5

o vše 24 80,0 13 72,2 9 100 4 44,4
nezajímám 
se 0 0 0 0 0 0 0 0

Výsledky ukazují, že téměř všichni rodiče se zajímají nejen o své dítě, ale 

také o aktivity ve třídě žáka a celé škole.  Pouze tři čeští rodiče uvedli zájem 

pouze o své dítě, ostatní uvedli zájem o vše. Tímto sdělením dali najevo svou 

sounáležitost ke škole a možnost se nabízí škole, aby toho využila patřičným 

způsobem.

Otázka č. 2:

Existuje přímá osobní spolupráce učitele s rodičem?

Druhou otázkou jsem se zajímala o přímou spolupráci mezi učitelem a rodičem.

tab. 14

B2. Existuje 
přímá 
osobní 
spolupráce?

ČR-
četnost 

odpovědí % zahraničí %

Kanada-
četnost 

odpovědí %

Rakousko-
četnost 

odpovědí %

Ano 26 87 18 100 9 100 9 100

Ne 4 13 0 0 0 0 0 0
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Zde byly odpovědi opět shodné – stoprocentní existence v zahraničí a 

86,7% u domácích rodičů. Shoda vypovídá o tom, že na nižším stupni základních 

škol vazba a přímá komunikace mezi učitelem a rodičem existuje a je velmi 

vysoká. Další možnost, které by školy mohly využít k rozvinutí pozitivnější 

komunikace s rodiči a k jejich vtáhnutí do života školy.

Otázka č. 3:

Zapojují se rodiče do tematických projektů, pokud je škola pořádá?

Třetí dotaz směřoval k ochotě rodičů zapojit se do projektů, pořádaných školou.

tab. 15

B3.Zapojení 
rodičů do 
projektů

ČR-
četnost 

odpovědí % zahraničí %

Kanada-
četnost 

odpovědí %

Rakousko-
četnost 

odpovědí %

Ano 4 13,3 15 83,3 9 100 6 66,6
někdy/ na 
požádání 6 20,0 1 5,55 0 0 1 11,1

ne 18 60,0 2 11,1 0 0 2 22,2

Nevím 2 6,6 0 0 0 0 0 0

Zde se již projevil rozdíl mezi tuzemskem a cizinou. V zahraničí jsou 

rodiče na pořádání dlouho - i krátkodobých projektů zvyklí a pomáhají, kde a 

s čím je potřeba, v České republice je tato pomoc rodičů teprve na začátku. Bylo 

by potřeba na začátku školního roku rodiče seznámit s obsahem projektů 

(dlouhodobé má škola uvedeny v Plánu práce) a požádat rodiče o spolupráci. Je 

třeba uvést konkrétní pomoc, rodiče se v abstraktních pojmech neorientují, 

uváděli přílišnou složitost některých úkolů. Vhodné by bylo třeba právě 

seznámení s projekty a prací rodičů v Kanadě, s ukázkou konkrétní akce a toho, 

co všechno rodiče dělají. Z dotazníků vyplývá, že rodiče sami do života školy 

vstupovat nechtějí, berou to jako zasahování do jejich záležitostí. Spíše čekají, že 

je škola vyzve, požádá, přijde s nabídkou jako první. Jistě se nezapojí ihned 

všichni, ale je mnoho těch, co mají momentálně zájem, čas a chuť škole v této 

oblasti předat svůj potenciál.
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Otázka č. 4:

Pomáhají rodiče nebo sami organizují výlety, exkurze, sportovní akce, tábory?

Čtvrtá otázka se týkala pomoci rodičů s organizací výletů, táborů a škol 

v přírodě

tab. 16

B4. 
Organizace 
výletů, 
táborů

ČR-
četnost 

odpovědí % zahraničí %

Kanada-
četnost 

odpovědí %

Rakousko-
četnost 

odpovědí %

Ano 15 50,0 13 72,2 9 100 4 44,4

Ne 13 43,3 5 27,7 0 0 5 55,5

Nevím 2 6,6 0 0 0 0 0 0

Zatímco v zahraničí je tato pomoc běžná, rodiče se zapojují do všech akcí, 

pořádaných školou, i o sobotách a nedělích, v našich zemích to rodiče příliš 

nevítají a nejsou ochotni se o víkendu věnovat škole a jiným dětem, než svým.

Zhruba polovina rodičů pomáhá, zbylá část nepomáhá. Je na uváženou, zda by 

rodiče byli ochotni se takových pořadů účastnit, pokud by se děly pravidelně a 

častěji, pokud by byli školou motivování a vyzýváni. Na druhou stranu ne všechna 

aktivita by měla ležet jen na škole, iniciativu by měli vyvíjet i sami rodiče.

Otázka č. 5:

Pomáhají rodiče s údržbou prostředí třídy, školy a jejího okolí?

Pátá otázka vycházela z potřeby českých škol, které mnohdy hledají finanční 

prostředky na úpravu školních zahrad, hřišť a okolí školy a pomoc rodičů by jim 

přišla vhod.

tab. 17

B5. 
Údržba 
prostředí 
třídy, 
školy

ČR-
četnost 

odpovědí % zahraničí %

Kanada-
četnost 

odpovědí %

Rakousko-
četnost 

odpovědí %

ano 9 30,0 0 0 0 0 0 0

ne 16 53,3 18 100 9 100 9 100

nevím 0 0 0 0 0 0 0 0

občas 5 16,6 0 0 0 0 0 0

Některé školy již řešení našly v osobě hlídače školní zahrady, pokud jim 

zůstaly finance. Toto řešení je již samozřejmostí na všech zahraničních školách 
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bez výjimky, zde byl všude dodatek, že na škole existuje placená osoba, která se o 

materiální a technické zázemí stará a není to osoba školníka.

Otázka č. 6:

Existuje na škole místnost, určená pouze pro rodiče, jejich setkávání apod.?

I šestá otázka, týkající se místnosti pouze pro rodiče, vyzněla jednoznačně ve 

prospěch zahraničí.

tab. 18

B6. 
Místnost 
pro 
rodiče

ČR-
četnost 

odpovědí % zahraničí %

Kanada-
četnost 

odpovědí %

Rakousko-
četnost 

odpovědí %

ano 1 3 18 100 9 100 9 100

ne 29 97 0 0 0 0 0 0

nevím 0 0 0 0 0 0 0 0
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V Rakousku i Kanadě mají rodiče určenu místnost, kam si mohou zajít 

odpočinout, počkat na dítě, přečíst odbornou literaturu, promluvit s učitelem. 

Většinou to bývá tzv. rodičovská místnost nebo školní knihovna.

Místnost pro rodiče v České republice naprosto chybí, byla uvedena pouze 

v jednom případě a to ředitelem, nikoliv rodičem.

Na mnohých školách, zvláště na nižším stupni, by takovou místnost jistě 

uvítali jak rodiče, tak učitelé. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že i nedostatek 
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prostoru starých škol se dá využít a najít místnost pro taková setkávání není velký 

problém. Využitelná je jistě i místnost školní knihovny, pokud na škole existuje.

Otázka č. 7:

Je rodič běžně ve třídě v době vyučování?
  - pokud ano, co dělá?         

V sedmé otázce mne zajímala přítomnost rodičů ve třídě. Chtěla jsem zjistit, zda 

je v zahraničí běžnou praxí či nikoli.

tab. 19

B7. Je rodič 
ve třídě?

ČR-
četnost 

odpovědí % zahraničí %

Kanada-
četnost 

odpovědí %

Rakousko-
četnost 

odpovědí %

pozoruje 
výuku 11 36,6 1 5,5 1 11,1 0 0
pomáhá 
dětem 0 0 3 16,6 3 33,3 0 0
pomáhá 
učiteli 0 0 3 16,6 3 33,3 0 0

pomáhá dítěti 0 0 2 11,1 2 22,2 0 0

jiné 2 6,6 0 0 0 0 0 0

ne 17 56,6 9 50,0 0 0 9 100

Ve zhodnocení musím opět rakouské školství přiřadit k českému a do 

opozice postavit kanadské rodiče. Pokud vezmu zahraničí a srovnám s ČR, pak 

rodič ve výuce jako pozorovatel převažuje v Česku, objevil se v 36,6% 

odpovědích. Záporně odpovědělo 56,6% dotazovaných v Česku a 50% 

v zahraničí. Zde se ale dostávám k avízovanému oddělení – všichni, kteří patří do 

záporných odpovědí, jsou z rakouských škol – polovina dotazovaných. Situace 

shodná jako v našich zemích, rodič nebývá ve vyučování vůbec zvykem, zde je 

dokonce převaha České republiky nad Rakouskem.

Naproti tomu Kanada má plných 50% účasti rodičů ve vyučování – do 

tabulky jsem je rozdělila náhodně, protože ve všech dotaznících bylo uvedeno, že 

pomáhá podle potřeby a požadavků učitele, pomoc rodičů – dobrovolníků je na 

učiteli a na jeho organizace i dohodě s nimi.

Rodiče jako dobrovolníci vstupují do této organizace školy pod hlavičkou 

CSAC a mají přímo určená práva a povinnosti dobrovolníků, kterými se řídí. 

Pokud se rodiče stanou dobrovolníkem, platí pro něj podobná pravidla jako pro 

učitele, účastní se i školení, dodržují stanovené podmínky. Kromě přímé pomoci 

učiteli ve třídě je to pomoc s přípravou materiálů, kopírování, rozdávání apod. 
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dobrovolníci se také starají o děti před vyučováním a v době přestávek, které se ve 

valné většině roku tráví vždy venku. Pokud rodiče vezou děti do školy autem, 

nemusí parkovat, dobrovolníci pomohou dětem z auta do školy. Tak je zajištěn 

plynulý chod školy hlavně mimo přímé vyučování a dostatek rodičů dobrovolníků 

snižuje i nebezpečí úrazů.

Část Pravidel pro dobrovolníky a jejich překlad uvádím v příloze své 

práce.

Otázka č. 8:

Navštěvují naopak učitelé rodiny svých žáků? Pokud ano, jak často a při jaké

příležitosti?

Osmá otázka byla spíše orientační a vycházela z programu Začít spolu, který 

návštěvy učitelů v rodinách žáků preferuje.

Zde se oba druhy respondentů shodly v záporné odpovědi. Dodatek z Kanady byl 

vždy, že tato činnost není na jejich škole zvykem.

tab. 20

B8. Učitelé do 
rodin

ČR-
četnost 

odpovědí % zahraničí %

Kanada-
četnost 

odpovědí %

Rakousko-
četnost 

odpovědí %

Ano 0 0 0 0 0 0 0 0

Ne 25 83 18 100 9 100 9 100
Neformálně -
osobní 5 17 0 0 0 0 0 0

U českých dotazovaných uvedlo 16,6% tato setkání pouze tehdy, pokud 

jsou přáteli nebo se jedná o neformální setkání.

Jak již bylo uvedeno v teoretické části, na návštěvy rodičů v rodinách žáky 

existuje několik úhlů pohledu a záleží na škole a učiteli, jaký zvolí a jak se pokusí 

žáka poznat v jiné oblasti, než vzdělávací.

Závěrem lze říci, že vše se musí řešit s ohledem na co nejlepší zájem žáka, 

ten je ve všech oblastech tím, oč v kanadském školství opravdu běží.
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Osobní sdělení na závěr

6 otevřených dotazů, které byly cíleny na konkrétní zhodnocení komunikace 

mezi danou školou a rodiči, na osobní sdělení o osvědčených nebo naopak

nevhodných formách spolupráce. Očekávala jsem nová řešení hlavně ze strany 

českých rodičů, zajímaly mne jejich názory i náměty. Jako poslední byla žádost o 

uvedení tradiční akce v oblasti spolupráce.

Následující tabulky uvádí výskyt a četnost odpovědí.

Jak byste zhodnotili na Vaší škole spolupráci rodičů a školy?

tab.21

Zhodnocení ČR Kanada/Rakousko

Vysoká úroveň 6 12

Výborná 12 6

Dobrá 8 0

Průměrná 2 0

Dostačující 2 0

Nevyhovující    0 0

Jaké formy spolupráce považujete za osvědčené?

tab. 22

Formy ČR Kanada/Rakousko

spolupráce při pořádání akcí 8 2

tříd.schůzky, osobní pohovory 7 0

přímá spolupráce učitel – rodič 5 16

Klub rodičů 3 0

Které formy byste nedoporučili?

tab. 23

Nedoporučení ČR Kanada/Rakousko

Neuvedlo 19 9

rodiče ve vyučování 1 0

návštěvy v rodinách žáků 1 1

účast rodiče na výletě, táboře 1 0

pomoc rodičů – mají málo času 1 0

Nevím 7 3

příliš angažovanosti rodičů 0 4
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Co Vás nejvíce trápí v oblasti spolupráce rodiny a školy?

- nedostatek času /ČR

- nedostatek společného prostoru /ČR

- nedostatek denní komunikace /K

- nezájem některých rodičů /ČR, R

- náročná očekávání rodičů /K

- zapojují se stále stejní rodiče /ČR

- mnoho úkolů pro děti – projekty /ČR, R

- odborné a složité informace ze strany školy /ČR

- uzavřenost školy /ČR

- neschopnost stihnout všechny společné akce /ČR

- nic /ČR, R

Jaká vidíte možná řešení?

- více odborných besed a přednášek pro rodiče

- více školení pro učitele, týkající se spolupráce

- lepší plánování času

- větší angažovanost pedagogů

- zájem a dobrá vůle

- zájem ze strany rodičů a poptávka ze strany ředitelství

- jsem spokojen

- výhra ve sportce – získání času a vybavení pro děti

(Řešení uvedli pouze čeští rodiče, u zahraničních tato informace chyběla, vždy 

bylo poukázáno na spokojenost a na jednání v zájmu žáka.)
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Tradiční akce školy a rodičův ČR:

tab. 24

Maškarní rej 13

Školní výlet 5

Den dětí 8

Den matek 8

Velikonoční a vánoční dílny 14

Zahradní slavnost 4

Slavnost světel 1

Pasování prvňáčků 4

Drakiáda 6

Pochování basy 2

Den otevřených dveří 7

Pohádkový les 1

Společné besídky 7

Sportovní akce a utkání 6

Zahájení školního roku a prázdnin 3

Spaní ve škole 4

Ukázka tradičních akcí v zahraničí:

Rakousko

Náš les – každoroční výlety do lesa a poznávání lesa s lesními zaměstnanci.

Maškarní bál

Zahájení školního roku v kostele

Já sám – vlastnoruční výroba dárků kamarádům

Vánoční besídka

Schulmesse – náboženská tradice – požehnání na začátku školního roku, aby se 

dětem po celý rok dařila práce

Palmsonntag – velikonoční dílny, pobývání v přírodě, vítání jara

Martin Unzug- vítání zimy

Tradiční koncerty v kostele u příležitosti křesťanských svátků
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Kanada

Curriculum Night

Education Week   (viz.výše)

Karneval

Tichá aukce – prodej a dražba věcí

Charitativní akce (sběr jídla, hraček a školních potřeb pro rozvojové země)

Book Fair – knižní trh, pouť..., v prostorách školy jsou nabízeny knihy, časopisy  

apod., je možné je objednat, veškeré informace i aktivity ohledně organizace  mají 

na starost rodiče

Fun Fair – jarmark, zábavné atrakce, veselice – opět v režii rodičů, výtěžek obou 

akcí jde na konto školy, na nákup pomůcek a potřeb

Bake Sale – prodej domácích moučníků a koláčů (typické i pro USA) – akce 

maminek, problém bývá v zajištění zboží – upečení koláčů, nikoli v realizaci –

prodeji, zajištění, organizaci. České maminky by ochotně napekly několik druhů 

koláčů a doručily do školy, problém by byl s vlastní účastí na akci.
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8. Diskuse a závěry

8. 1 Zhodnocení otevřených otázek

Celkově byla spolupráce mezi školou a rodinou hodnocena pozitivně a to i 

v případě rakouských účastníků, u kterých byl z dotazníků cítit jakýsi chlad a 

odtažitost, vyplněny byly velmi stručně bez jakýchkoli dodatků či poznámek

navíc. Některé otevřené otázky v jejich případě zůstaly nezodpovězeny, ale 

celkově jsem nabyla příznivého dojmu právě na základě těchto posledních 

odpovědí. V kanadských školách byla úroveň téměř shodně hodnocena jako velmi 

vysoká, perfektně fungující jak ze strany rodičů, tak ředitelství.

Jako osvědčené formy byly v Čechách uváděny i třídní schůzky, tady jistě 

záleží na formě, jakou jsou pořádány, pokud by byly otázky cíleně a podrobněji 

zaměřeny na tuto stránku, našlo by se mnoho forem, které s klasickou třídní 

schůzkou mají společný jen název. Nejvíce ceněna byla spolupráce při společných 

akcích, přímá spolupráce učitelů s rodiči a fungování Klubu rodičů. Ve všech 

zahraničních školách byla kladně hodnocena pozitivní komunikace a osobní 

kontakt. Za důležitý byl rovněž považován neustálý kontakt a komunikace mezi 

ředitelstvím a CSAC jako zástupcem rodičů. Byl zdůrazňován společný cíl, což je 

spokojený a úspěšný žák.

Domácí respondenti by naopak nedoporučili návštěvy v rodinách žáků, 

rodiče ve vyučování a účast rodiče na výletě nebo táboře. Tento závěr mne velmi 

zarazil, měla jsem ze své pedagogické práce pocit, že by rodiče o návštěvy ve 

škole stáli, ale jak jsem již podotkla výše, někomu přímý kontakt s učitelem 

nevyhovuje a školu může mít spojenou se svým osobním nepříjemným zážitkem.

Zahraniční školy se lišily – v rakouských školách vadilo spíše neosobní psaní 

zpráv o žákovi a telefonické sdělování. V Kanadě se objevilo extrémní zjištění –

jak školám, tak některým rodičům není příjemná přílišná angažovanost některých 

rodičů a jejich zasahování do všech záležitostí školy. Objevil se také nedostatek 

denní komunikace mezi učitelem a rodičem – typický pro vyšší ročníky, kdy rodič 

již tak často do školy nedochází

Překážky spolupráce vidí dotazovaní Češi v nedostatku prostoru 

k setkávání a hlavně v nedostatku času, rodiče uvádějí, že při zaměstnání si neumí 
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představit, jak by stihli být přítomni všem akcím, které škola pořádá nebo ke 

kterým je vybízí. Tady bych viděla rezervy v celé naší společnosti, hlavně ze 

strany zaměstnavatelů, východiskem by mohl být již zmiňovaný projekt v USA 

„Jablečná semínka“. Dnešní doba spíše spolupráci školy a rodiny nepřeje, 

současná ekonomická krize vede k tomu, že rodiče mají – a jistě opodstatněně -

strach se uvolnit ze zaměstnání na akci, pořádanou školou. Pro začátek by tak 

mohla škola využívat maminek na mateřských dovolených, i když ani tady to není 

bez rizika (hlídání miminek v době přítomnosti matky ve škole, nemocnost apod.) 

Mezi další oblasti, ve kterých vidí dotazovaní rezervy, patřilo více besed a 

přednášek pro rodiče, zájem a dobrá vůle, větší zájem ze strany rodičů a více 

angažovanosti všech rodičů, nejen Klubu rodičů. Jako kuriózní odpověď beru 

výhru ve sportce, která by umožnila vybavit školu a více se věnovat dětem.

Zahraniční respondenti byli převážně spokojeni, vše to, co českým 

rodičům chybí, mají jako samozřejmost. Opět se objevily názory o přílišné 

angažovanosti některých rodičů, kteří mnoho věcí dokáží i zpochybnit a dochází 

ke konfliktu mezi učitelem a rodičem. „Rodič vidí zájem svého dítěte a učitel 

také, je tedy důležitá důvěra v učitele a víra, že jedná v nejlepším zájmu 

žáka“(citace z překladu dotazníku maminky kanadské školy).

8. 2 Shrnutí výsledků

Hodnotíme-li výsledky, které vyplynuly z dotazníků, spolu s údaji, které přinesly 

rozhovory se zahraničními účastníky, můžeme vyvodit, že učitelé i rodiče jsou se 

vztahy mezi sebou spokojeni. Podíváme-li se na srovnání, markantní rozdíly jsou 

pouze v kanadských školách, kdežto rakouské školy jsou bližší tuzemskému 

standardu.

V České republice i v zahraničí získávají rodiče nejvíce informací od žáků 

a od učitele, obvyklé časové rozmezí jsou 3 měsíce. Rodiče se do komunikace se 

školou dostanou také u příležitosti Dne otevřených dveří, kanadští rodiče tuto 

možnost v podstatě neznají.

Klasickou formou komunikace rodiny a školy zůstávají nadále třídní 

schůzky, jsou ale vytěsňovány individuálními pohovory, které jsou naprosto 

běžné v Kanadě i Rakousku.
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Nejčastější pomoc rodičů škole je v Rakousku i ČR materiální nebo 

pořádání společenské či jiné mimoškolní akce. V Kanadě rodiče pomáhají všemi 

dostupnými prostředky a tato pomoc je přímo očekávána ze strany školy.

Téměř na všech dotazovaných školách existuje rodičovská organizace, 

sdružení nebo klub.

Rodiče se zajímají obvykle o své dítě i vše kolem školního dění, všude 

existuje přímá spolupráce rodičů s učitelem. Rodiče v Čechách se liší od zahraničí 

v zapojování do projektů – tato forma není u nás příliš zavedena, stejně jako 

pomoc s organizací výletů či škol v přírodě.

Údržbu prostředí a okolí školy mají na starosti placení zaměstnanci, více 

jich je v zahraničí, v Česku dosud rodiče pomáhají. Co chybí úplně, je místnost 

pro setkávání rodičů, která je v zahraničí běžně.

Všichni rodiče se shodli v nepreferování návštěv učitelů v rodinách žáků, 

rodiče ve vyučování jsou pak běžně v Kanadě a pouze jako pozorovatelé v České 

republice a Rakousku.

8. 3 Předpoklady a jejich potvrzení či vyvrácení

P1 : Spolupráce rodiny a školy v cizině a v České republice se bude dosti výrazně 

lišit, ve školách zahraničních bude užší kontakt těchto aktérů.

Tento předpoklad se potvrdil, i když odlišnosti nejsou výrazné. Rakousko se svým 

stylem komunikace a spolupráce velmi blíží České republice, proto srovnání 

s Kanadou ovlivnilo spíše negativně. Pokud bychom srovnali pouze Česko 

s Kanadou, potom by se předpoklad potvrdil a kontakt rodiny a školy je zde velmi 

těsný, spolupráce funguje na principu dobrovolnosti rodičů, škola nemusí aktivity 

tímto směrem nijak vyvíjet.

P2 : Pro Česko je typická standardní spolupráce, a to formami, se kterými jsou 

obě strany relativně spokojeny

U tohoto předpokladu dotazníky prokázaly, že komunikace a spolupráce mezi 

českými školami a rodiči je na poměrně vysoké úrovni, která standard mnohdy i 

převyšuje. Otázkou zůstává, zda takto vysoký standard bude i na vyšším stupni 

základní školy. Druhá část předpokladu se naopak nepotvrdila v plné míře, 
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z dotazníků vyznívala na obou stranách – tedy rodičů i školy snaha po zlepšení a 

zkvalitnění spolupráce (viz. Otevřené otázky a jejich zhodnocení.) existuje mnoho 

objektivních překážek na obou stranách, ale také subjektivních a z některých by se 

jistě dalo vyvodit řešení.

P3 : Rodiče doma i v cizině jsou se stávajícím stavem spokojeni, škola by uvítala 

těsnější spolupráci

Předpoklad se potvrdil zčásti. Rodiče by sice přivítali novou iniciativu, sami ji ale 

nevyvíjejí a neangažují se. V otevřené části uvádějí, že jsou se stávajícím stavem 

velmi spokojeni, razantní zlepšení nenavrhují a problémových oblastí je málo, 

pomineme-li nedostatek prostoru, času a financí i škola je se současnou situací 

spokojena, i když u těchto respondentů je snaha po změně patrnější, rovněž i 

ochota ke spolupráci je silnější. Stejná situace je vidět u rakouských 

dotazovaných, tam je předpoklad zcela naplněn, rodiče i škola jsou spokojeni, 

neočekávají ani nechtějí mnoho změn. Ve školách kanadských se kupodivu 

projevil spíše opačný názor, o kterém jsem se již zmiňovala. Rodiče se velmi 

angažují, zajímají se o veškeré dění ve škole i mimo ni. Jsou velmi nároční a 

očekávají vysokou úroveň školy po všech stránkách, což je úplně v pořádku. 

Všechna rozhodnutí musí nejdříve projít přes CSAC. Rodiče se opravdu velmi 

angažují a chtějí ovlivnit vše, co se ve škole děje. Tento fakt je ale pro školu velmi 

náročný, protože není jistě jednoduché vyhovět a zavděčit se všem, zvláště při 

vyšším množství žáků a rodičů. Také se naráží na problém zpochybňování práce 

učitele, o kterém jsem se již zmiňovala v hodnocení otevřených otázek.

Závěrem lze říci, že vše se musí řešit s ohledem na co nejlepší zájem žáka, 

ten je ve všech oblastech tím, oč v kanadském školství opravdu běží.

P4 : Na základě výsledků ze zahraničí předložím nejméně dvě nové osvědčené 

metody spolupráce, v České republice nevyužívané.

Po zpracování dotazníků jsem došla k závěru, že v rakouském školství novou 

metodu ani formu spolupráce mezi sledovanými subjekty nenajdu, protože se, jak 

již bylo několikrát řečeno, velmi blíží českému, někdy je ještě více zkostnatělé. Je 

to s podivem, pokud si uvědomíme dlouhou tradici rakousko – uherského školství 

a mnoho pedagogů, kteří odsud vzešli. Jistě by se dalo využít některých méně 

známých aktivit, svázaných s katolickými svátky, ale ty jsou srovnatelné s našimi, 
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uváděnými v tabulce 24. Ze školských zkušeností kanadských se v našich 

podmínkách dá realizovat hned několik uváděných.

Jako hlavní  by se dalo využít Curriculum Night a Education Week. 

(podrobnosti viz. s. 52). Pokud by škola zorganizovala dvě až tři odborné 

přednášky nebo besedy, po kterých rodiče stejně v dotaznících volali, vystavila 

všechny dokumenty, učebnice a pedagogové by byli k dispozici, týden pod 

názvem Vzdělávací týden, Školní týden apod. by byl na světě a nestálo by to 

mnoho námahy. Pokud ba se spojila škola s Klubem rodičů, jistě by zorganizování 

této akce nebylo obtížné. Po prvním tápání se vše ustálí a spokojenost by byla na 

obou stranách – rodiče se přímo v budově školy seznámí se vším dostupným, 

prohlédnou si prostory i materiály a vyslechnou zajímavé lekce, škola se seznámí 

s rodiči, navrhne plán spolupráce, určí se konkrétní data a osoby.

Další metoda by spadala spíše do mimoškolní oblasti – zaujaly mne jak 

Book Fair – knižní veletrh, tak Bake sale – Koláčový den. Protože nabídka 

různých knih a zábavné i odborné literatury je nepřeberná, nebylo by špatné 

domluvit podobný trh knih – pro začátek třeba společný pro několik okolních škol 

najednou. Škola zajistí prodejce a dealery knih, rodiče zajistí prodej, hlídání a 

objednávání. Myšlenka odvážná, ale ne nerealizovatelná.

Poněkud jednodušší by byla organizace Koláčového dne – maminky 

jsou velmi šikovné a prodej by zajistila škola spolu s nimi. Celá záležitost by se 

spojila např. s výstavou dětských výtvarných prací, představením dramatického 

kroužku apod.

Zavedení Svazu dobrovolníků by v České republice potřebovalo více 

času a podrobnější zpracování. Protože mne tato myšlenka velmi oslovila, chtěla 

bych se tímto problémem do budoucna více zabývat a pokračovat ve spolupráci 

s kanadskou školou v Torontu a na základě jejich zkušeností se postupně pokusit 

tento typ spolupráce s rodiči zavést do některých škol v mém okolí.
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ZÁVĚR

Otázka partnerství a vztahů mezi rodinou a školou je dlouhodobou záležitostí. 

Společnost se mění a my s ní. Stále máme nové požadavky a nová očekávání. 

Díky měnící se společnosti se mění naše cíle a cíle, které volíme pro naše děti. 

Snažme se tedy, aby i dobrá spolupráce byla našim cílem a abychom pro ni 

podnikli vše, co je v našich silách.

Za cíl své bakalářské práce jsem si kladla zjistit, jakých komunikačních 

forem a metod se ve škole využívá, do jaké míry jsou se současným stavem 

spokojeni rodiče a vyučující a jaká jsou jejich vzájemná očekávání. Na základě 

srovnání se zahraničím jsem se pokusila přinést další náměty pro vzájemnou 

komunikaci mezi rodiči a školou. Z dotazníků vyplynulo, že rodiče i učitelé jsou 

se spoluprací v podstatě spokojeni, komunikace na školách v Kanadě je na velmi 

vysoké úrovni a většina námětů pochází odsud. Ředitelé škol, kterým jsem 

dotazníky rozdala, byli velmi vstřícní a ve většině dotazníků, vrácených rodiči, 

byla zřejmá snaha a ochota spolupracovat. Myslím si, že to je jeden z hlavních 

důvodů, proč spolupráce mezi rodinou a školou funguje. Že totiž tato komunikace 

a spolupráce je založena na vzájemné toleranci, ochotě a vstřícnosti. Bez nich by 

nebylo možné ano kvalitní vzdělávání, ani rodinná výchova.

Hlavním přínosem této práce je tedy shromáždění a analýza odborných 

pramenů české provenience, která pomůže s orientací v problematice komunikace 

a spolupráce mezi rodiči a školou. Dále srovnání nejčastějších forem komunikace, 

četnost jejich výskytu, existence komunikačních forem či naopak jejich absence v 

České republice a v zahraničí. Na těchto základech bylo potom možné vypracovat 

návrhy a náměty pro ředitele škol v oblasti komunikačních metod a forem

spolupráce, v České republice dosud nezavedenými.

V této zajímavé spolupráci se zahraničím bych ráda pokračovala, přinesla 

více komunikačních metod a pokusila je zpracovat pro další využití (portfolio).
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Seznam příloh

Dotazník pro ředitele a rodiče – česká verze

Dotazník pro ředitele a rodiče – anglická verze

Dotazník pro ředitele a rodiče – německá verze

Vzdělávací systém Rakouska a Kanady – obecné informace

Začít spolu – ukázka ze vzdělávacího programu

Pravidla dobrovolníků – ukázka z kanadské školy

Seznam dotazovaných škol
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PŘÍLOHY

Dotazník

Spolupráce rodiny a školy (na 1. stupni základní školy)

        Vážený pane řediteli, paní ředitelko, vážení rodiče!

Jsem studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, obor Školský 

management a obracím se na Vás se žádostí o vyplnění dotazníku, který by mi 

velmi pomohl při zjišťování stavu a úrovně spolupráce mezi rodinou a školou, na 

které jsem se zaměřila při své bakalářské práci.

První část dotazníku je zaměřena na klasickou spolupráci a její způsoby. 

Ve druhé části se zaměřuji svými otázkami na zjištění, zda existují i jiné formy 

spolupráce a zda jsou rodiče ve škole samozřejmostí a na osvědčené metody 

takovýchto setkání.

Předem velmi děkuji za váš drahocenný čas a ochotu. Zpracované 

výsledky poslouží jako námět pro ostatní školy.

                                                                             Martina Škrobánková

Vyplněné dotazníky, prosím, zasílejte na emailovou adresu:

zssuchelazce@iol.cz

Své odpovědi prosím zvýrazněte nebo označte křížkem, děkuji.
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                                                                             A (dotazník pro ředitele – učitele)

                                                                                                                                                             

1.  Údaje o škole:                   škola základní úplná (1. – 9. ročník)  

                                 škola pouze s 1. stupněm                    

                                 škola málotřídní – počet tříd              

2.  Počet žáků :         do 50ti          do 100            do 200         více

3. Umístění školy:   centrum města                            městská část 

                okrajová část města                      vesnice         

A. Tradiční formy spolupráce

1. Odkud získávají rodiče nejvíce informací o škole a žákovi?

- od žáka         - od učitele         - od ředitele      - na třídních schůzkách

- z www stránek                 - ze školního časopisu

2. Jak často informují učitelé rodiče o žákovi a o dění ve škole?

denně                                              1x za čtvrt roku

asi 1x za týden                                 pouze v nutných situacích

asi 1x za měsíc

3. Organizujete Dny otevřených dveří nebo jiné prezentace školy pro rodiče a jak 

často?

1x ročně                 2 – 4x ročně                 každý měsíc                       

neorganizujeme

4. Jaké jsou hlavní formy komunikace Vaší školy s rodičovskou veřejností?

žákovská knížka, notýsek     třídní schůzky   osobní pohovory    e-mail, SMS         

jiné : (prosím uveďte)

5.  Jakým způsobem projednáváte s rodiči prospěch a chování dítěte?

klasická třídní schůzka               individuální pohovory            sezení učitel – rodič 

– žák

Informujeme pouze v naléhavých situacích                 jiné formy – jaké?
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6. Uveďte prosím, které formy spolupráce s rodiči běžně využíváte:

a) Materiální pomoc (xerox. papíry, hračky, výtvarný materiál...)

b) Doprovod na kulturní akce, plavecký výcvik, výlety

c) Asistent na Škole v přírodě z řad rodičů

d) Rodič vede zájmový útvar

e) Pořádání školního plesu, maškarního karnevalu

f) Besedy pro rodiče A) pořádající je škola            B) pořádající jsou rodiče

g) Rodiče vydávají nebo se podílejí na školním časopise

h) Společné akce mimo vyučování pro rodiče, učitele a děti

i) Rodiče chodí do vyučování

7. Existuje na škole nějaká rodičovská organizace? Napište prosím, jaká:

..............................................................................................................................

B. Jiné druhy spolupráce

1. Zajímají se rodiče jen o své dítě nebo i o dění ve třídě a v celé škole?

2. Existuje přímá osobní spolupráce učitele s rodičem?

3. Zapojují se rodiče do tematických projektů, pokud je škola pořádá?

4. Pomáhají rodiče nebo sami organizují výlety, exkurze, sportovní akce, tábory?

5. Pomáhají rodiče s údržbou prostředí třídy, školy a jejího okolí?

6. Existuje na škole místnost, určená pouze pro rodiče, jejich setkávání apod.?
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7. Je rodič běžně ve třídě v době vyučování?

- pokud ano, co dělá?         

pouze pozoruje výuku                                       pomáhá učiteli s drobnými pracemi

pomáhá všem dětem podle potřeby                 pomáhá konkrétnímu dítěti              

Jiné-napište ...............................................................................................................

8. Navštěvují naopak učitelé rodiny svých žáků? Pokud ano, jak často a při jaké 

příležitosti?

9. Osobní sdělení na závěr:

Jak byste zhodnotili na Vaší škole spolupráci rodičů a školy?

Jaké formy spolupráce považujete za osvědčené?

Které byste naopak nedoporučili?

Co Vás nejvíce trápí v oblasti spolupráce s rodiči?

Jaká vidíte možná řešení?

Uveďte prosím typickou a tradiční akci vaší školy v oblasti spolupráce rodiny a 

školy:

....................................................................................................................................

..............

....................................................................................................................................

...............
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                                                                                B (dotazník pro rodiče žáků)

A. Tradiční formy spolupráce

1. Odkud získáváte nejvíce informací o škole a svém dítěti?

- od žáka         - od učitele         - od ředitele      - na třídních schůzkách

- z www stránek                 - ze školního časopisu

2. Jak často informují učitelé rodiče o žákovi a o dění ve škole?

denně                                              1x za čtvrt roku

asi 1x za týden                                 pouze v nutných situacích

asi 1x za měsíc

3. Organizuje škola Dny otevřených dveří nebo jiné prezentace školy pro rodiče a 

jak často?

1x ročně                 2 – 4x ročně                 každý měsíc                       neorganizuje

4. Jaké jsou hlavní formy komunikace Vaší školy s Vámi jako rodičovskou 

veřejností?

žákovská knížka, notýsek       třídní schůzky   osobní pohovory    e-mail, SMS         

jiné: (prosím uveďte)

5.  Jakým způsobem projednáváte s učiteli prospěch a chování dítěte?

klasická třídní schůzka        individuální pohovory        sezení učitel – rodič – žák

Informují nás pouze v naléhavých situacích                

jiné formy – jaké?

6. Uveďte prosím, které formy spolupráce s rodiči jsou běžně využívány:

a) Materiální pomoc rodičů (xerox. papíry, hračky, výtvarný materiál...)

b) Doprovod na kulturní akce, plavecký výcvik, výlety

c) Asistent na Škole v přírodě z řad rodičů

d) Rodič vede zájmový útvar

e) Pořádání školního plesu, maškarního karnevalu

f) Besedy pro rodiče      A) pořádající je škola          B) pořádající jsou rodiče
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g) Rodiče vydávají nebo se podílejí na školním časopise

h) Společné akce mimo vyučování pro rodiče, učitele a děti

i) Rodiče chodí do vyučování

7. Existuje na škole nějaká rodičovská organizace? Napište prosím, jaká:

..............................................................................................................................

B. Jiné druhy spolupráce

1. Zajímáte se jen o své dítě nebo i o dění ve třídě a v celé škole?

2. Existuje přímá osobní spolupráce učitele s rodičem?

3. Zapojují se rodiče do tematických projektů, pokud je škola pořádá?

4. Pomáhají rodiče nebo sami organizují výlety, exkurze, sportovní akce, tábory?

5. Pomáhají rodiče s údržbou prostředí třídy, školy a jejího okolí?

6. Existuje na škole místnost, určená pouze pro rodiče, jejich setkávání apod.?

7. Je rodič běžně ve třídě v době vyučování?

  - pokud ano, co dělá?         

pouze pozoruje výuku                                       pomáhá učiteli s drobnými pracemi

pomáhá všem dětem podle potřeby                  pomáhá konkrétnímu dítěti

Jiné -napište ...............................................................................................................

8. Navštěvují naopak učitelé rodiny svých žáků? Pokud ano, jak často a při jaké 

příležitosti?
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9. Osobní sdělení na závěr:

Jak byste zhodnotili na Vaší škole spolupráci rodičů a školy?

Jaké formy spolupráce považujete za osvědčené?

Které byste naopak nedoporučili?

Co Vás nejvíce trápí v oblasti spolupráce rodiny a školy?

Jaká vidíte možná řešení?

Uveďte prosím typickou a tradiční akci vaší školy v oblasti spolupráce rodiny a 

školy:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................
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Questionnaire

Cooperation Between Families and School (Elementary School)

              Dear Madam/Sir/Parents:

I am currently studying School Management at Charles University in Prague, 
Czech Republic.  As part of my final theses I am assessing the levels of 
cooperation between schools and families in different countries and I would like 
to ask you if you could complete the following questionnaire.  

The first part of the questionnaire focuses on typical cooperation methods 
between families and school. In the second part of the questionnaire I am trying to 
find out what other methods of cooperation are available, if parent participation at 
schools is common and which methods of this type of cooperation work best. 

Thank you very much for your assistance in this matter.  My hope is that the 
results of the questionnaire analysis will positively inspire other schools in this 
regard.
                                                                           Martina Škrobánková

Please e-mail your completed questionnare to:
zssuchelazce@iol.cz

Please mark your answers with an X.
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                                                              A (questionnaire for a principal – teacher)
1. School information:   

Elementary school (grades 1 – 9)
Elementary school (only grades 1 – 4)  
Elementary school- limited number of grades              

2. Number of students :   

(  )    less than 50        (  )  less than 100          (  )  less than 200       ( )  
more 

3. School location :  

Center of the city (  ) outskirts of the city (  )
Suburb (  ) village (  )

A. Typical methods of cooperation
1.From where do  parents mostly receive information about the student and 
school?
From student  (  ) from teacher ( ) 
From principal  (  )                        from parent-teacher interview (  )
From web-page (  )               from school magazine (  )

2.How often do teachers inform parents about the student and school?
Daily (  ) Once in 3 months  (  )
Once a week     (  )               only if necessary  (  )
Once a month   (  )

3. Do you have open house at your school or other forms of school presentation 
for families and how often?

Once a year  (  )          2 – 4 tim  (  )                  every month  (  )
no  (  )  

4. What are the main forms of communication between your school andparents?
Student agenda  (  ) parent-teacher interview  (  )
Personal interview  (  ) e-mail, SMS  (  )                other: 

(please   specify)  (  )

5.  How do you talk to  parents about school results and behaviour of students?
Parent-teacher interview  (  ) personal interview  (  ) meeting: 

teacher-parent-student  (  )
We only contact parents if necessary  (  ) other -how?  (  )

6. Which forms of cooperation between parents and school do you use most often:

j) Help with school supplies (xerox. paper, toys, craft supplies...) (  )

k) Parents accompany children to field trips, etc. (  )
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l) Parents volunteer on nature walks                    (  )

m) Parents coaches a team, etc.                    (  )

n) Theme nights for parents A)organized by school  (  )            B) organized 

by parents  (  )

o) Parents issue or contribute to school magazine/newsletter                      (  )

p) Common after-school activities for teachers, parents and students         (  )

q) Parents are present in the classroom          (  )

7. Is there a parent organization at your school?  If yes, what is it?

B. Other forms of cooperation

1. Are parents interested only in the results of their own children or are they 
interested in what is going on at the school as well?

2. Is there a direct cooperation between parents and teachers?

3. Do parents participate in school theme projects, if there are any organized by 
the school?

4. Do parents help or organize field trips, excursions, sports activities or camps?
5. Do parents help to take care of and clean the classrooms and the school’s 
surroundings?
6. Is there a special room at your school where parents meet?
7. Are parents often present in the classroom?
  - if yes, what do they do?        

only observe help the teacher
help all children as needed help a specific child

8. Do teachers visit families of their students?  If yes, how often and on what 
occasion? 

9. Summary - personal opinion:
How would you assess the cooperation of parents and school at your school?
What forms of cooperation do you consider as valuable?
Which forms of cooperation would you not recommend?
What troubles you the most as far as cooperation with parents?
What possible solutions do you see? 
What is a typical or traditional school function in the area of cooperation between 
the school and  parents?
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Fragebogen

Die Zusammenarbeit der Familie und Schule (auf 1.Stufe der Grundschule)

Sehr geehrter Herr Direktor, sehr geehrte Frau Direktorin, geehrte Eltern!

Ich bin Studentin der Pädagogischen Fakultät der Karlsuniversität, Fachgebiet 
Schulmanagement und ich wende an Sie mit der Bitte um die Ausfüllung des 
Fragebogens an, der mir bei der Feststellung des Standes und Niveaus der 
Zusammenarbeit zwischen der Familie und Schule, an die ich in meiner 
Bakkalaureusarbeit mich orientierte, sehr helfen könnte.

Der erste Teil des Fragebogens wird auf die klassische Zusammenarbeit und ihre 
Weisen orientiert. Im zweiten Teil konzentriere ich mich auf die Feststellung, ob 
auch andere Formen der Zusammenarbeit existieren und ob die Eltern in der 
Schule eine Selbverständlichkeit sind und auf die bewährten Methoden solcher 
Zusammentreffen. 

Ich bedanke mich voraus für Ihre wertvolle Zeit und Bereitwilligkeit. Die 
bearbeiteten Ergebnisse werden als Thema für andere Schulen dienen.

Martina Škrobánková 

Die ausgefüllten Fragebögen senden Sie bitte auf die e-mail Anschrift:

zssuchelazce@iol.cz

Ihre Antworte unterstreichen Sie oder mit einem Kreuzchen bezeichnen Sie, bitte, 
danke. 

mailto:zssuchelazce@iol.cz
mailto:zssuchelazce@iol.cz
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                                                                       A (Fragebogen für Direktor – Lehrer)

1. Angaben über die Schule:  Die Grundschule vollständig (1-9Jahrgang)                         
□
                                               Die Schule nur mit 1.Abstufung                           
□
                                               Die Schule mit wenigen Klassen-Anzahl der Klassen           
□ 

2. Die Anzahl der Schüler: □ bis 50           □   bis 100             □  bis 200           □  
mehr

3. Die Plazierung der Schule:  Stadtzentrum  □                        Stadtviertel   □

                                                 Randstadtviertel   □                 Dorf   □

A. Tradizionelle Formen der Zusammenarbeit

1. Woher erhalten die Eltern am meistens die Informationen über die Schule und  
Schüler?

□   vom Schüler    □   vom Lehrer      □   vom Direktor    □  an den Klassentreffen
□   aus den www Seiten                     □   aus dem Schulzeitschrift

2. Wie oft informieren die Lehrer über den Schüler und über das Geschehen in 
der Schule?

□  täglich – Schülertagebuch               □  1x vierteljährig
□  cca 1x wochentlich                          □  nur in den nötigen Fällen 
□  cca 1x monatlich

3. Organisieren Sie die „Tage der geöffneten Tür“ oder andere Präsentationen 
der Schule für die Eltern und wie oft?

□ 1x jährig       □  2 – 4 x jährig         □  jeden Monat         □  wir organiseren nicht

4. Wie sind die Haupformen der Kommunikation Ihrer Schule mit der elterlichen 
Öffentlichkeit?

□ Schülertagebuch, Notizbuch   □  Klassentreffen  □  persönliche Gespräche   □  
e-mail, SMS

□ andere (führen Sie bitte an): Telefon
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5. Mit welcher Weise verhandeln Sie mit den Eltern den Fortgang und das 
Benehmen des Kindes? 

□  klassisches Klassentreffen  □  individuelle Gespräche   □  Sitzung Lehrer-
Elternteil-Schüler

□  wir informieren nur in den dringenden Situationen        □  andere Formen –
welche?

6. Führen Sie bitte an, welche Formen der Zusammenarbeit mit den Eltern Sie 
laufend ausnutzen: 

a) Materielle Hilfe (Xerox, Papiere, Spielzeug, bildendes Material,…)
b) Die Begleitung auf die kulturellen Aktionen, Schwimmausbildung, 

Ausflüge
c) Der Assistent in der Schule in Natur aus den Reihen der Eltern
d) Ein Elternteil führt die Interessengruppe
e) Die Veranstaltung des Schulballs, Maskenkarnevals
f) Die Besprechungen für die Eltern  

A) veranstaltend ist die Schule
B) veranstaltend sind die Eltern

g) Die Eltern geben die Schulzeitschrift heraus oder sich auf der 
Schulzeitschrift beteiligen

h) Die gemeinsamen Aktionen ausser dem Unterricht für die Eltern, Lehrer 
und Kinder

i) Die Elter besuchen den Unterricht 

7. Existiert in der Schule eine elterliche Organisation? Schreiben Sie uns bitte, 
welche: 

……………………………………………………

B. Andere Typen der Zusammenarbeit 

1. Interessieren sich die Eltern nur für ihr Kind oder auch für das Geschehen 
in der Klasse und in der ganzen Schule?

2. Existiert die gerade persönliche Zusammenarbeit des Lehrers mit einem 
Elternteil?

3. Schliessen sich  die Eltern an die thematischen Projekte, insoweit diese die 
Schule veranstaltet , an?

4. Helfen die Eltern oder organisieren sie selbst die Ausflüge, Exkursionen, 
Sportaktionen, Kinderferienlager?
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5. Helfen die Eltern mit  der Instandhaltung der Umgebung der Klasse, 
Schule und ihre Umgebung?

6. Existiert in der Schule ein Zimmer, die nur für die Eltern, ihre 
Zusammentreffen u.ä. bestimmt wird?

7. Ist ein Elternteil laufend in der Klasse in Zeit des Unterrichts?

- soweit ja, was macht er?
          □  Er beobachtet den Unterricht           □ Er hilft dem Lehrer mit kleinen 
Arbeiten

           □   Er hilft allen Kindern nach dem Bedarf    □  Er hilft einem konkreten 
Kind 
      
           □   anderes – schreiben Sie, bitte 
………………………………………………..

8.Besuchen die Lehrerumgekehrt die Familien ihrer Schülern? Soweit ja, wie oft 
und bei welcher Gelegenheit?

9.Persönliche Mitteilungen zum Schluss: 

Wie bewerten Sie in Ihrer Schule die Zusammenarbeit der Eltern und Schule?

Welche Formen der Zusammenarbeit betrachten Sie als bewährt? 

Welche empfehlen Sie umgekehrt nicht?

Was quält Sie am meistens im Gebiet der Zusammenarbeit mit den Eltern? 

Welche möglichen Lösungen sehen Sie? 

Führen Sie bitte eine typische und traditionelle Aktion Ihrer Schule im Gebiet der 
Zusammenarbeit der Familie und Schule an: 

B. (Fragebogen für Eltern der Schüler)
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Rakouské vzdělávání

Rakouský vzdělávací systém tvoří dva základní typy škol: 

Allgemeinbilddendes Schulwesen (všeobecně vzdělávací školy) které tvoří 

Primarstufe/Volksschule (primární vzdělávání);

Sekundarstufe (sekundární vzdělávání) a další, terciální vzdělávání včetně

Universitaten (univerzit), Fachhochschulen (univerzity aplikovaných věd) a 

Akademien (koleje).

Berufsbildendes Schlwesen (odborné vzdělávání).

Pouze všeobecné vzdělávání  zahrnuje 8 tříd. Počínaje 9. třídou se školský systém 

dělí na výše uvedené školy všeobecně vzdělávací a na školy odborné.

Všeobecně vzdělávací školy jsou školy navštěvované v rámci povinné školní 

docházky (Volksschule, Hauptschule, Sonderschule a Polytechnische Schule) a 

akademicky orientované sekundární školy (různé formy gymnázií).

Povinná školní docházka v Rakousku trvá devět let a vztahuje se na všechny děti, 

které trvale pobývají v Rakousku bez ohledu na národnost. Povinná školní 

docházka začíná 1. září poté, co dítě dosáhlo 6 let, a končí ve věku 15 let. 

Vedle státních škol existuje i určitý malý počet soukromých škol. Většinu 

soukromých škol spravují církve nebo zvláštní zájmové skupiny (tzv. „komory“). 

Existují dva základní typy soukromých škol: školy, které vyučují podle veřejného 

kurikula a školy, které mají kurikulum vlastní (např. Montessori nebo waldosfská 

škola). Školy, uplatňující vlastní kurikulum, obvykle nedostávají finance od 

vlády.

Veřejné školy, poskytující povinné vzdělávání nesmějí vyžadovat školné. Za 

dopravu veřejnými prostředky do školy a ze školy se neplatí. Učebnice dostávají 

žáci zdarma a mohou si je ponechat. V posledních letech byl zaveden příspěvek 

na úhradu nákladů na dopravu a učebnice ve výši 10%.

Rakousko je zemí federativního typu, a proto vrcholové řízení školství je 

vykonáváno jednak na úrovni každé z devíti spolkových zemí, jednak na úrovni 

spolkového Ministerstva pro vzdělávání, vědu a kulturu (Bundesministerium fur 
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Bildung, Wissenschaft und Kultur – BMBWK. Za odborné praxe v rámci 

počátečního odborného vzdělávání a přípravy odpovídá BMWA – Federální 

ministerstvo hospodářství a práce.

Odpovědnost za školskou legislativu a její uplatňování je rozdělena mezi federální 

úřady a Lander (spolkové země)

BMBWK vyhlašuje kurikula na základě Schulorganizationsgesetz (zákon o

organizaci škol). Přípravné práce spojené s tvorbou kurikula jsou svěřeny 

pracovním skupinám učitelů, které pokrývají většinu předmětů. Všechna kurikula 

zajišťují autonomii škol, kterou školy mohou, ale nemusí uplatňovat.

Participace rodičovské veřejnosti na ovlivňování školství je založeno na principu, 

kdy rodičovské organizace mají spoluúčast na řízení škol (i když většinou ve 

funkci poradní). Rakouští rodiče mají zastoupení v orgánech jak jednotlivých 

škol, tak okresů, zemí a celé federace.

Rodičům v těchto orgánech však přísluší nejen pravomoci poradní, ale na okresní 

a zemské úrovni také pravomoci rozhodovací: Např. v orgánech jednotlivých 

zemí (Shromáždění zemských školních rad – Kollegien der Landesschulrate) jsou 

zastoupeni rodiče ve stejném počtu jako zástupci učitelů. V těchto orgánech 

vyjadřují stanoviska k návrhům školských zákonů a vyhlášek, navrhují jmenování 

ředitelů ve školách spolkové země, a dokonce vydávají některé vyhlášky.

Nejdůležitějším orgánem rodičovské angažovanosti v Rakousku – jenž bohužel 

nemá svou paralelu v České republice – je Rodičovské kolegium při Ministerstvu 

vzdělávání a kultury (Elternbeirat beim Bundesministerium fur Unterricht und 

kulturelle Angelegenheiten). Je to stálý orgán, složený výhradně z rodičů, který 

zasedá pětkrát během školního roku jakožto poradní instituce ministerstva. Toto 

kolegium vyslovuje stanoviska a doporučení k navrhovaným legislativním 

opatřením o školství, předkládá přání a stížnosti rodičovské veřejnosti směrem 

k ministerstvu apod. do kolegia jsou nominováni zástupci z několika 

rodičovských asociací, působících na úrovni federace.
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Kanadské vzdělávání

Podle kanadské ústavy je odpovědnost za všechny úrovně vzdělávání svěřena 

vládám provincií. Na federální úrovni není žádné ministerstvo nebo úřad pro 

vzdělávání a žádný jediný, celostátní systém vzdělávání. Rozdíly se dají nalézt 

např. ve věku pro povinnou školní docházku, v délce školního roku, v počtu let 

školního vzdělávání stanoveného jako základní a v organizaci vyššího než 

středoškolského vzdělávání.

V Kanadě je školní docházka povinná od šesti nebo sedmi let do 15 nebo 16ti let 

s výjimkou Quebecu. Děti navštěvují  od šesti do dvanácti let základní školu, 

zahrnující stupně 1 až 6. ve věku zhruba 13 let žáci přecházejí do prvního cyklu 

střední školy (stupeň 7-9), po kterém mohou vzdělání ukončit ve věku 15 let. 

Druhý cyklus střední školy je nepovinný (stupeň 11, 12 nebo 13 podle konkrétní 

provincie).

Školní rok trvá od počátku září do poloviny června a je rozdělen na čtyři 

termy. Děti jsou na předuniverzitních stupních vzdělání průběžně hodnoceny 

čtvrtletně a celoročně. Dále se každé tři roky píše srovnávací test, jehož výsledky 

jsou pouze informativní.

Pro základní školství jsou charakteristické základní předměty jako jazyk, 

matematika a společenské vědy i úvod do disciplín vědních a umění. Někde je 

povinné náboženství a výuka druhého jazyka (francouština).

Už od 4 let mohou děti navštěvovat předškolní zařízení (Kindegarten). Základní 

škola (Elementary school) je určena pro 6 – 13leté děti a střední (Secondary nebo 

High school) pro 14 – 18leté. Střední školu opouští v 16 letech jen zlomek žáků, 

většina školu dokončí v 18-ti letech získáním výstupního hodnocení (High school 

diploma).

Po střední škole mohou studenti nastoupit na univerzitu, college nebo

v provincii Quebecu CEGEP (fr.zkratka pro College of General and Vocational 

Education). CEGEP obvykle nabízí dvouleté (obecné) nebo tříleté (technické) 

vzdělání.
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Díky zákonnému nároku je základní a střední vzdělání v celé zemi 

dostupné zdarma a přechod mezi jednotlivými stupni těchto škol je v rámci 

státních škol automatický. K přestupu na soukromou školu je potřeba obvykle 

složit zkoušku.

Střední škola je zakončena získáním High school diploma. Toto osvědčení se 

používá u přijímacího řízení na státní univerzity, kde tedy není třeba skládat 

vstupní zkoušky

Školství v Kanadě sestává ze dvou veřejných systémů: veřejného a odděleného.  

Oddělený systém provozují převážně římskokatolické církevní školy, financované 

z veřejných rozpočtů. Školy, které fungují mimo veřejné systémy podporované 

z daní, nazývají soukromé nebo „nezávislé“ školy, existují v každé provincii. Tyto 

školy byly zřízeny jako alternativy k veřejnému systému na bázi náboženství, 

jazyka nebo sociálního či akademického statutu. Podléhají osnovám a standardům 

stanovených každou provincií a tyto standardy trvale splňují nebo překračují. 

Typické pro soukromé školy je méně žáků ve třídě než veřejné školy, dobře 

definovaná vzdělávací filozofie a poskytování podnětnějšího studijního prostředí.

Školné na soukromých školách stanovuje provincie nebo škola sama. Veřejné 

školy často nevyžadují žádné školné, ostatní vyžadují školné od 4 000 do 9 500 

CAD ročně.

Všechny veřejné a soukromé školy musí být zaregistrovány na ministerstvu 

školství v dané provincii nebo kraji. V rámci školského systému je také možné 

vyučovat děti doma.

Kanadské školství se v mnoha oblastech a bodech od českého odlišuje. Existují 

ale i společné oblasti – např. zastoupení žen na učitelských pozicích, respektování 

potřeb dítěte apod.

Vše v kanadském školství je postaveno na potřebách dítěte, dítě je opravdu a 

doslovně středem pozornosti a rodilí Kanaďané povýšili dítě na něco „svatého“. 

Jeho spokojenost stojí v popředí zájmu rodičů i učitelů.
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DESATERO PRO SPOLUPRÁCI S RODINOU

1. Respektujeme úlohu rodičů

    Rodiče jsou nejvýznamnějšími činiteli ovlivňujícími vývoj dítěte. Mají právo a 

zároveň povinnost činit důležitá rozhodnutí týkající se jejich potomka. Bereme 

tuto jejich nezpochybnitelnou roli v každé situaci v úvahu a podle toho s nimi 

jednáme. Pěstujeme vzájemný respekt mezi učitelským týmem a rodinami.

2. Zachováváme důvěrnost

    Rodiny mají právo na ochranu svých osobních informací v průběhu i po 

ukončení školní docházky svého dítěte. Informace požadované od rodin 

omezujeme pouze na takové, které jsou nezbytně nutné k zajištění efektivního 

vzdělávání dětí. Informace a záznamy o dítěti mají k dispozici pouze rodiče. Když 

je třeba poskytnout tyto informace i jiným osobám, seznamujeme s tímto faktem 

rodiče předem a žádáme o jejich souhlas.

3. Mluvíme s rodinami o očekáváních, která vůči sobě máme

    Zejména na počátku školního roku (případně školní docházky nebo ještě před 

vstupem dítěte do školy), ale i v průběhu školního roku zjišťujeme, jakou 

představu o vzdělávání svého dítěte a vzájemné spolupráci se školou rodiče mají. 

Zároveň otevřeně sdělujeme naše představy a záměry.

4. Podporujeme spolupráci s rodiči nabídkou více strategií k jejich zapojení

    Rodiny jsou odlišné. Co je zajímavé pro jednu, nemusí být přijatelné pro rodinu 

druhou. Jsme flexibilní a tvořiví, aby si každá rodina mohla vybrat takové formy 

spolupráce, které jí budou nejvíce vyhovovat.

5. Respektujeme, že konkrétní způsob spolupráce si volí rodina sama

    Naším úkolem je nabídnout rodinám co nejširší škálu možností ke spolupráci. 

Rozhodnutí, kterou z forem spolupráce rodina zvolí, už závisí na ní samé.

6. Usilujeme o zapojení celé rodiny

    Ke spolupráci vyzýváme nejenom rodiče dětí, ale přispět mohou i další členové 

rodiny a její přátelé.

7. Plánujeme rodičovská setkání a konzultace v době, která rodině vyhovuje

    Dáváme rodičům možnost vybrat si termín setkání z několika navržených 

variant, rodiče se mohou zapisovat do harmonogramu konzultací
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8. Zaměřujeme se na silné stránky rodiny a poskytujeme jí pozitivní zpětnou 

vazbu

    Zdůrazňujeme silné stránky rodiny a dosažené úspěchy. Dáváme rodinám 

najevo, že si ceníme jejich spolupráce a zapojení ve třídě.

9. Spolupracujeme s dalšími partnery školy

    Jsme otevření spolupráci s ostatními institucemi a organizacemi, jejichž 

nabídek využíváme, a naopak, přispíváme jim v rámci svých možností naší prací.

10. Víme, že všechno nejde hned...

      Partnerské vztahy a intenzivní spolupráci s rodiči budujeme postupně, 

průběžným stavěním na malých úspěších. Vyžaduje to čas a úsilí. Víme, že je to 

náročné, ale nevzdáváme se.
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Ukázka dohody mezi rodinou a školou

DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI

Závazky učitelů

Slibujeme, že budeme:

 přistupovat ke každému dítěti i jeho rodině individuálně;
 pravidelně posílat zprávy, informační dopisy;
 pořádat informativní rodičovská setkání;
 zachovávat pravidla důvěrnosti vůči Vaší rodině;
 poskytovat Vašemu dítěti pozitivní atmosféru;
 poskytovat Vašemu dítěti činnosti přiměřené jeho schopnostem;
 pravidelně informovat Vaši rodinu o pokrocích a úspěších dítěte;
 okamžitě informovat Vaši rodinu o případných úrazech či onemocnění 

dítěte;
 připravovat situace, v nichž bychom Vám dali příležitost účastnit se práce 

ve třídě;
 dělat všechno pro to, abyste se cítili v naší škole vítáni.

Závazky rodičů

Slibuji/slibujeme, že budu/budeme:

 své dítě v dohodnutém čase ze školy vyzvedávat;
 trávit určitý čas ve třídě, bude-li to možné;
 oblékat své dítě přiměřeně počasí a situaci;
 informovat učitele o obavách spojených s naším dítětem;
 poskytovat důležité informace o zdravotním stavu našeho dítěte;
 číst všechny informace zaslané domů;
 číst informace umístěné na „školní nástěnce“;
 spolupracovat se školou formou, kterou si zvolíme;
 vyjadřovat své návrhy vztahující se k chodu školy.

                                                                                                                                                                                                                         
Podpis rodičů __________________            Datum ________________

Podpis učitelů __________________           Datum ________________



97

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY

 Přijet okamžitě

 Znát zvyky a pravidla ve třídě

 Mluvit s dětmi v pozitivním smyslu

 Pracovat na úrovni dětí, radit se s nimi, stát při nich

 Pomáhat dětem pokračovat v jejich projektech, ale nedělat projekty za ně

 Ptát se na otázky, aby se předešlo nejasnostem a případné se vyjasnily

 Uklízet s dětmi, povzbuzovat je k pomoci kamarádům

 Neporovnávat a nesrovnávat děti mezi sebou

 Nechat děti pracovat vlastní rychlostí, sekýrování způsobí mnohdy více 
problémů a čas se stejně neušetří

 Mluvit s učitelem ve stanovený čas, ne ale před dětmi samotnými nebo 
jinými rodiči

 Uvědomit školu, když nejste schopni se dostavit

PRÁVA  DOBROVOLNÍKŮ

 Dobrovolníci mají právo na vhodné zacházení a respektování
 Mají právo dostávat vhodná pověření k určité práci
 Musí se vzdělávat pro určitý druh úkolů
 Mají právo na jasné směrnice a stanovené cíle

POVINNOSTI  DOBROVOLNÍKŮ

 Udržovat diskrétnost
 Chtít se učit a sdílet své schopnosti a vědomosti
 Být zodpovědný, spolehlivý a jevící zájem
 Rozumět tomu, že role učitele nesmí být rodičem-dobrovolníkem porušena
 Dobrovolník plní úkoly, aby rozšířil učitelovu schopnost věnovat se všem 

studentům, zvláště těm, kteří mají speciální vyučující či emoční potřeby
 Věřit v hodnotu svých povinností a plnit své povinnosti okamžitě a 

zodpovědně
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GUIDELINES FOR VOLUNTEERS

♦ Arrive promptly.
♦ Know the classroom routines and rules - the students are always
testing.
♦ Speak in a positive way to the children.
♦ Try to learn the children’s names.
♦ Work at the children’s level, sit or stand with them.
♦ Help the children to continue to work on their projects (but don’t
do the project for them).
♦ Ask questions to clear up difficulties.
♦ Clean up with the children, setting an example and encouraging
them to help.
♦ Do not make comparisons between children.
♦ Talk to staff, not about them.
♦ Allow children to work at their own speed - nagging causes
problems rather than saving time.
♦ Talk to the teacher about the children at appropriate times, not in
front of the other children or parents.

♦ Notify the school when you are unable to come.

RIGHTS OF VOLUNTEERS

♦ To be suitably recognized and treated with respect.
♦ To be given suitable assignments.
♦ To receive on-going and appropriate training education for the
task to be performed.
♦ To be given clear directions and objectives.
♦ To be given a variety of experiences.

DUTIES
♦ To maintain confidentiality (see Appendix "D").
♦ To be willing to learn and to share their skills and knowledge.
♦ To be responsible, dependable and interested.
♦ To understand that the teacher’s role must never be eroded by that
of the volunteer. The volunteer serves to augment the teacher’s
ability to reach all students, particularly those with special learning
or possibly emotional needs.
♦ To believe in the value of their task and to carry out their duties

promptly and reliably.

L. Nemes
Director of Education
C. LeBlanc-Miller
Chair of the Board
© TORONTO CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD, 2008

80 Sheppard Avenue East, Toronto, Ontario M2N 6E8
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Dotazované školy 

Česká republika

Základní škola a Mateřská škola Brodce, Středočeský kraj

Základní škola Čeperka, Pardubický kraj

Základní škola Opava – Kylešovice, Moravskoslezský kraj

Základní škola a Mateřská škola Opava – Malé Hoštice, Moravskoslezský kraj

Základní škola Kyjovice u Ostravy, Moravskoslezský kraj

Základní škola Otice, Moravskoslezský kraj

Základní škola Raduň, Moravskoslezský kraj

Základní škola a Mateřská škola Opava – Vávrovice

Rakousko

Schule in Zel lam Ziller, Schwimmbadweg  2, 6280 Zell am Ziller

Volkschule Stumm, Lenzengasse 3, 6272 Stumm

Hauptschule Mayrhofen, Hauptstrasse 411, 6290 Mazrhofen

Kanada

St.Agnes off Assisi Elementary School, Woodbridge, Ontario

Blessed Sacrament Catholic School, Toronto, Ontario

Jon Wanless Jr Public School, 245 Fairlawn Ave, Toronto, Ontario
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