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vity vzdělávání dětí. Je proto úkolem každé školy vytvořit podmínky pro

fungování partnerského vztahu s rodiči dětí, navázat a pravidelně s nimi

udržovat kontakt, nabízet jim rozmanité formy spolupráce. Individuali-

zovaný přístup uplatňuje škola nejenom ve vztahu k dětem, ale také k

jejich rodinám a to tím, že dává rodičům prostor pro výběr takového
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ANOTACE

Podstatou diplomové práce je ukázat na problematiku spolupráce rodiny a školy,

jakým způsobem probíhá a co je třeba udělat proto, aby se zlepšila.

Práce je zaměřená na hlubší teoretické uchopení tématu spolupráce rodiny a

školy s následným výzkumem zabývajícím se spoluprácí na základní škole. Věnuje

se explorativní metodě dotazování (také formou mých internetových stránek) sou-

časných i budoucích pedagogů základních škol a rodičů.

Práce se zaměřuje na současné komunikační formy mezi školou a rodiči, jejich

zkvalitněním a zefektivněním. Na rodiče hledí jako na „zákazníkaÿ, „partneraÿ nebo

„občanaÿ. Tento pohled je založen na empirickém výzkumu Milady Rabušicové a

Milana Pola, který vychází ze zkoumání spolupráce v brněnských základních školách.

Uvedeny jsou také modely vztahů mezi rodinou a školou podle Birte Ravnové.

Práce představuje vymezení pojmů rodina (dle různých odborníků), funkce ro-

diny a typ rodiny (dle „Dotazníku funkčnosti rodinyÿ). Dále nás seznámí se školním

klimatem a jeho prostředím, sociálním klimatem školy, pozitivním klimatem školy

a jeho důležitými znaky podle Heleny Grecmanové.

Jsou zde také představeny modely komunikace v alternativním školství se zamě-

řením na vzdělávací program „Začít spoluÿ a Základní školu Marie Montessori, s

velkým důrazem na partnerství školy, rodiny a širší společnosti v oblasti výchovy a

vzdělávání.
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ANNOTATION

The bases of this diploma thesis are a family and school cooperation, means of

cooperation and ways leading to a cooperation improvement.

The submitted work deals with theoretical aspects of the family and school co-

operation and a report from a practical investigation on this subject executed at

the primary school follows. The research is based on the exploring method of an

interview (i.a. via web pages created by myself) for current and future teachers at

primary schools and for parents.

The work focuses on upgrading and reengineering of communication forms be-

tween schools and parents. The parent is considered as a „consumerÿ, a „partnerÿ or

a „citizenÿ. This point of view is based on the empirical research of the family and

school cooperation by Milada Rabušicová and Milan Pol. This research has been

executed at the primary schools in Brno. Next, the models of family and school

partnerships in accordance with Birte Ravnová are also introduced.

A definition of terms: a family (by several experts), a function of family and type

of family (in accordance with so-called a „Functionality of family questionnaireÿ) is

introduced. Next terms as: a school and social atmosphere, a school environment, a

positive school atmosphere (and its important character in compliance with Helena

Grecmanová) are also presented.

Finally, models of communication in alternative schools oreinted on the education

program „Step by Stepÿ and the Marie Montessori primary school are introduced.

Great emphasis is laid on a school, a family and society partnership in an education

area.
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ÚVOD

Úvod a motivace práce

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma Spolupráce rodiny a školy. Myslím

si, že v dnešní době je to téma každému z nás blízké, je aktuání a také si osobně

myslím i smysluplné. Další motivací k psaní této diplomové práce byla má osobní

snaha dozvědět se něco více o dnešní spolupráci školy a rodiny, jak na ní pohlížejí

učitelé, jak budoucí učitelé, jak samotní rodiče a také mě zajímal názor odborníků.

Dalším důvodem, proč jsem se tak rozhodla, je skutečnost, že jsem během svého

pedagogického studia měla několikrát možnost realizovat svou praxi na základních

školách (také v alternativních základních školách) a tudíž jsem už dříve mohla vě-

novat zvolenému tématu. Tato praxe mi alespoň z části umožnila všimnout si, jak

je spolupráce vnímána mezi oběma stranami a že je pro učitele nezbytná kvalitní

komunikace s rodinou. Spolupráce je však často velmi obtížná. Při své praxi jsem se

setkala s mnoha rodiči, kteří si již na počátku školní docházky svého dítěte vytvářeli

ke škole velmi rozdílné vztahy, bohužel ne vždy pozitivní.

Dalším zdrojem podnětů pro zpracování tématu jsou společenské změny, které

měly a mají na školství velký vliv, protože přinášejí nový pohled na žáka, respekto-

vání jeho individuality a práv i práv jeho rodičů v rámci systému našeho demokra-

tického státu.

Samozřejmě nemalá motivace byla také v tom, dokázat spolupráci aplikovat v

mé praxi učitelky na 1. stupni základní školy. Dá se říci, že spolupráce mezi školou

a rodinou je dnes na školách v novém vývojovém stádiu.

Bohužel se tématem spolupráce rodiny a školy nezabývá velké množství autorů,

proto jsem také musela vycházet z osobní zkušenosti, kterou jsem získala v rámci

působení na různých základních školách.
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Hlavní cíl práce

• Hlavním cílem této práce je poukázat na to, jakým způsobem mezi sebou

komunikuje rodina a škola, jaké formy spolupráce obě strany preferují, jaké

uplatňují.

Členění práce

Diplomová práce je zaměřená na hlubší teoretické uchopení tématu s následným

výzkumem zabývajícím se spoluprácí rodiny a školy na konkrétní základní škole. Je

členěna do dvou hlavních tematických celků a to na část teoretickou a praktickou.

V teoretické části je představen teoretický základ, zabývám se zde vymezením zá-

kladních kategorií, jako je rodina, škola, klima školy, komunikace, spolupráce rodiny

a školy a její formy, alternativními koncepcemi, ale také analýzou možností, které

škola může využívat při komunikaci s rodiči. Tento teoretický základ je ve druhé části

ověřen dotazníkovým šetřením. Cílem této části je poukázat na složitost spolupráce

a na širší okolnosti, které s ní souvisí.

Část, která se zabývá teoretickým základem, je dále rozdělená do pěti kapitol.

První kapitola nazvaná „Spolupráce rodiny a školyÿ je zaměřená na spolupráci ro-

diny a školy jako takové. Dále v ní představuji současné komunikační formy mezi

školou a rodiči – jejich zkvalitnění a zefektivnění, komunikaci a také modely vztahů

mezi rodinou a školou.

Druhá kapitola, tedy kapitola „Rodinaÿ, představuje vymezení pojmů rodina

(dle různých odborníků), funkce rodiny a typ rodiny (dle „Dotazníku funkčnosti

rodinyÿ). Třetí kapitola „Klima spolupráceÿ nás seznámí se školním klimatem a

jeho prostředím.

Kapitola nazvaná „Inspirace pro modely komunikace v alternativním školstvímÿ,

která je v pořadí čtvrtá, uvádí jakým způsobem lze spolupracovat a komunikovat s

rodiči v alternativních školách. Je zaměřená na vzdělávací program „Začít spoluÿ a

Základní školu Marie Montessori.

Pátá a zároveň poslední teoretická kapitola „Závěr teoretické částiÿ představuje

základní myšlenky teoretické práce.
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Druhý směr mé diplomové práce představuje část praktická, v níž se věnuji ex-

plorativní metodě dotazování (dotazníkovému šetření a rozhovoru) mezi pedagogy,

rodiči i budoucími pedagogy základních škol. Představím výzkumné metody, pou-

žity k tomuto zjištění. Poté k nim v jednotlivých kapitolách zveřejním i výsledky,

ke kterým jsem dospěla. Na závěr srovnám názory rodičů, pedagogů s pohledem

ostatních budoucích pedagogů navzájem.

Použila jsem tedy tyto pedagogické výzkumné metody:

• dotazník pro budoucí učitele (studující učitelství pro 1. stupeň ZŠ)

• dotazník pro učitele základních škol

• dotazník pro rodiče dětí základní školy

• rozhovor s učiteli základních škol

Pro realizaci výzkumného šetření jsem vybrala především základní školu V Ryb-

níčkách v Praze. A to z důvodu, že jsem ji dlouhodoběji navštěvovala při současných

studiích na Pedagogické fakultě UK. Právě díky velmi dobré osobní zkušenosti s

touto školou jsem se rozhodla realizovat dotazníkové šetření zde.

Velmi mě zajímalo, jak jsou zde rodiče spokojeni se školou, o jaký typ spolupráce

mají zájem, zda si učitelé a také budoucí učitelé uvědomují nutnost spolupráce s

rodiči, či zda jsou učitelé ochotni nabídnout rodičům jiné možnosti spolupráce než

tradiční třídní schůzky. A také to, jestli si učitelé, rodiče a budoucí učitelé myslí, že

je vzájemná spolupráce na dobré úrovni.

Za empirickou částí jsou připojeny přílohy, jejichž smyslem je blíže dokumentovat

celý výzkumný postup. Přiložen je dotazník pro pedagogy, dále ukázky mých iner-

netových stránek, doplněny tabulky s odpověďmi dotazovaných a na závěr „dohoda

o vzájemné spolupráciÿ ze vzdělávacího programu Začít spolu.
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Část I

Teoretická část
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Kapitola 1

SPOLUPRÁCE RODINY A ŠKOLY

V první kapitole bych chtěla poukázat na důležitost spolupráce rodiny a školy ve

výchovně-vzdělávacím procesu. Vztahy mezi školami a rodinami nebyly po dlouhou

dobu považovány za téma, kterému bychom se měli nějak zvlášť věnovat, ale dnešní

spolupráce je tématem diskutovaným, uznávaným a velice důležitým. Dříve se ro-

diče snažili většinou vyhovět nárokům školy, aby bylo dítě ve škole včas a připraveno

a nikomu ani nepřišlo na mysl, že by i rodiče měli mít právo zasahovat do záleži-

tostí školy a do formování svého dítěte. Ale situace se změnila. V současné době

prochází české školství řadou změn a jak školy, tak i rodiče si hledají tu správnou

cestu, po které chtějí jít dál. Stále větší možnosti mimoškolních aktivit nejen pro

své žáky, ale i pro jejich rodiny poskytují školy. Také každé dítě v naší republice se

musí povinně účastnit základního vzdělávání. O rodičích se mluví jako o partnerech,

spolupracovnících, klientech a také o občanech, kteří mohou být aktivními účastníky

školy.

Dnes se vytrácí představa školy jako uzavřené a izolované. Pohled na vztahy mezi

školou a rodiči také prochází proměnou. Dříve byli totiž rodiče ve škole vnímáni jako

cizí, nyní jsou to rodiče partneři a spolupracovníci. Přesto ještě dnes u většiny z nich

převládá tendence školu kritizovat, což je jistě snadnější než myslet, zapojit se. Řada

problémů také vzniká z toho, že někteří rodiče mají odlišné představy o škole než

učitelé. Na obou stranách panují z partnerství a spolupráce obavy. V dnešní době

ani nezbývá rodičům na školu příliš času a energie. Také pro ně není povinnost spo-

lupracovat, jejich účast na spolupráci se školou a učiteli je zcela dobrovolná. Škola

by se ale měla stále pokoušet rodiče ke spolupráci motivovat. I přesto, že kvalita

vzájemných vztahů vždy závisí na osobních charakteristikách učitelů a rodičů, důle-

žité je také jejich očekávání a představy o rozdělení vzájemné zodpovědnosti. Také

si myslím, že velmi záleží na tom, aby partneři dokázali společně komunikovat a na-
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KAPITOLA 1. SPOLUPRÁCE RODINY A ŠKOLY

lézat společnou řeč. Proto by bylo nejoptimálnější spojit vzájemné snahy pedagogů

i rodičů ve prospěch kvalitní výchovy a vzdělávání dítěte.

V posledních letech se v pedagogice zvyšuje zájem o problematiku spolupráce

rodiny a školy. Nepochybuji o tom, že se jedná o velmi důležitou oblast, která zá-

sadním způsobem ovlivňuje kvalitu školního vzdělávání. Neméně důležitou je oblast

spolupráce mezi učiteli, která se ukazuje být zcela zásadní podmínkou pro rozvoj

školy a profesionality učitelů. Ačkoli nejpřirozeněji může probíhat mezi učiteli v

rámci jedné školy, někteří nacházejí zálibu také ve spolupráci s učiteli z různých

škol, například také na stránkách Metodického portálu. [19]

Prostřednictím internetových stránek [26] jsem se také dozvěděla o jedné ame-

rické střední škole A. Stevensona, která potvrzuje, že spolupráce mezi učiteli má

pozitivní vliv nejen na jejich pracovní prostředí, ale především na výsledky žáků.

Tato škola se totiž chlubí jedněmi z nejvyšších procent studentů, kteří po jejím skon-

čení pokračují studiem na vysoké škole. A již čtyřikrát byla oceněna jako mimořádně

inovativní a úspěšná škola. Každý pedagog je zde zapojen alespoň do jednoho pracov-

ního týmu, v němž společně s ostatními kolegy hledají optimální vyučovací metody,

stanovují společně učební plány, dohadují společné standardy hodnocení žáků, do-

mlouvají mezipředmětové aktivity apod. Spolupracují na zkvalitňování výuky, což

se samozřejmě odráží na výsledcích studentů.

„Lépe prostě pracují ty školy, v nichž lidé hodnotněji spolupracují.ÿ[19, str. 5]

„Škola a rodina musí spolu komunikovat a kooperovat. To znamená, že rodiče

nemají být jen pasivními pozorovateli toho, jak škola kultivuje jejich děti, ale mají

se školou spolupracovat, pomáhat jí při edukaci. To se nejvíce týká dětí ve škole

neúspěšných.ÿ [21, str. 170]

Spolupráce s rodiči se vztahuje k oblasti výchovy a vzdělávání. Je důležité, aby

rodiče věděli, jak výuka probíhá, co děti ve škole dělají, zda je nutné, aby se s dětmi

připravovali doma na vyučování a procvičovali probrané učivo. Proto i škola by měla

být prostředím, kde se všichni rodiče cítí bezpečně, jsou vždy vítáni a oceňováni.

Místem, kde cítí, že mohou kdykoliv za učitelem přijít, promluvit si o dítěti. Rodiče

většiny žáků jsou zpravidla ještě mladí, zajímají se o školní úspěchy svého dítěte a

jsou poprvé v kontaktu s učitelem. Přesvědčivou prací školy i taktním jednáním je
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lze motivovat ke spolupráci.

S rodiči je třeba komunikovat. Tato otevřenost není přitom v žádném případě

podbízivá, ale spíše asertivní. Učitelé si jsou vědomi toho, že svou základní práci

dělají dobře, mají o ní své představy a ty dovedou před rodiči obhajovat. Takový

sebevědomý postoj doprovázený ochotou pomoci nebo poradit rodičům, může být

dobrým základem vzájemných vztahů rodiny a školy. Škola a především učitelé bo-

hužel nemají způsob, jak rodiče ke spolupráci přimět, ale měli by se o to stále

pokoušet.

Pro dítě na prvním stupni znamená pobyt ve škole podstatnou část dne (o dětech

navštěvujících družinu ani nemluvím), a proto je hlavní přání rodičů, aby byly děti

ve škole šťastné, spokojené, aby škola přinášela maximum pozitivních zážitků a aby

se děti do školy těšily. Můj názor je, že na prvním stupni základní školy by měl

být daleko větší důraz kladen na utváření vztahů. Mám tím na mysli vztahy mezi

dítětem a učitelem, dětmi navzájem, rodiči a učitelem. Každé dítě by určitě mělo

mít jistotu, že učiteli na něm záleží, že ho má rád takové, jaké je. Také dobrá škola je

taková, která se o své žáky stará (též dobrý učitel se o své žáky stará). Hodně totiž

záleží na práci každého pedagoga, jak se ke spolupráci se svými nejbližšími partnery

postaví.

1.1 Zásady komunikace

Pedagogická komunikace je výměna informací mezi účastníky výchovně vzdělávacích

cílů. Pedagogická komunikace se řídí osobitými pravidly, která určují pravomoce

jejich účastníků. [4]

Komunikace obecně je soubor jevů, které jsou nástrojem spojení mezi lidmi,

prostředkem jejich vzájemného styku a sdělování (například myšlenek). Nejde však

o statický soubor, ale o dynamicky měnící se proces. [4]

„Aktéry výukové komunikace jsou učitelé a žáci. Přitom učitelé jsou vůdčími

aktéry. Žáci jsou spoluaktéry – výuku spoluvytváří. Učitelovo aktérství a žákovo

spoluaktérství vytváří specifické partnerství obou, které má být jedním z klíčových

znaků současné školy.ÿ [6, str. 227]

16



KAPITOLA 1. SPOLUPRÁCE RODINY A ŠKOLY

Právě jednou z nejdůležitějších věcí, které si myslím, že by se měl učitel naučit

správně, je komunikace. Mám tím ale na mysli jiný druh komunikace, než běžnou

komunikaci ve společnosti. Je opravdu důležité, aby učitel při výuce dokázal žákům

efektivně zprostředkovat učení, probudil v nich zájem učit se, motivoval děti tak,

aby si výuku co nejvíce zapamatovaly.

Komunikace mezi školou a rodiči se formuje postupně od počátku školní do-

cházky, nejvýrazněji právě během první třídy, kdy je nejintenzivnější a nejdůleži-

tější. Rodiče obvykle začínají spolupracovat s učitelem základní školy až po zápisu

do prvního ročníku, kde se dozvídají, jak je, anebo není dítě na školu připraveno,

co mají ještě zlepšit, kde má dítě přidat. Hlavní role by ovšem měla být na straně

školy, která jako první určuje pro rodiče formy a obsah kontaktů. Těm se rodiče

musí naučit a přizpůsobit se jim. Avšak dnešní škola nabízí i jiné možnosti vzájem-

ných setkání a spolupráce, zvláště na začátku školní docházky, kdy rodiče do školy

přicházejí v nové rodičovské roli (více o komunikačních metodách píši na konci této

kapitoly).

Když dítě nastoupí do školy, rodina stále zůstane prvním významným výchovným

činitelem. Proto jak škole, tak i rodině by mělo velmi záležet na dobrých vzájemných

vztazích, které posílí snahu obou institucí.

Rodiče dětí by měli představovat pro školu velmi důležité partnery při dosahování

určitých cílů, pomáhat k překonání překážek svých dětí, pomáhat dětem k dosažení

co nejlepších učebních výsledků. Pokud je partnerství dobré, pak také pozitivně

ovlivňuje školní výkony dětí.

Předmětem komunikace mezi rodinou a školou je nejen vzájemná informovanost

o prospěchu, chování a osobních problémech žáků, ale i o různých aktivitách školy,

aktivitách rodiny a nejlépe o jejich propojení.

Ovšem špatné je, že ještě i dnes existuje bariéra v komunikaci mezi školou a

rodinou a to z důvodu vzájemné nedůvěry. Někteří učitelé si myslí, že mají odbornější

znalosti než rodiče a naopak někteří rodiče nemají k učitelům dobrý vztah, považují

učitelskou profesi za pohodlné zaměstnání a často si sami připadají vzdělanější.

Myslím si, že příčinou této bariéry může být i to, že většina našich rodičů prošla

jiným školstvím za období komunismu a nyní si ani dobrou spolupráci nedokážou
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představit. Rodiče jsou tedy spíše nepřipraveni se školou lépe spolupracovat a to

může činit problém vztahu rodiny a školy. Často slyším, že rodiče dnešním učitelům

nedůvěřují i proto, že polovina jich vystudovala v 70. a 80. letech, ale mně připadá,

že spíše nedůvěřují mladým učitelům, zvláště právě nastupujícím.

Ani dnešní hektická doba, která nás stále více žene dopředu, spolupráci příliš

neprospívá, a tak rodičům nezbývá na školu příliš času a energie. Ale v případě

rozvíjení spolupráce je dobré čas „ztratitÿ, abychom jej později mohli získat. Také

si myslím, že pouze pedagog, připraven při spolupráci s rodiči vynaložit velké úsilí a

obětovat mnoho času, má předpoklady k tomu, aby získal jejich důvěru. Má i nelehký

úkol – bojovat proti předsudkům z rodičovské strany a vytvářet tak nejoptimálnější

prostředí především těm, kterých se to týká, tedy dětí.

Poznala jsem, že ke zlepšení komunikace mezi školou a rodiči je třeba, aby obě

strany přispívaly stejným dílem, vzájemně spolupracovaly, doplňovaly se. Ale sou-

častně také to, že pokud jedna strana udělá pro zlepšení spolupráce maximum, není

zaručno, že i druhá udělá totéž.

Ani učitelé nemohou ovlivnit život dítěte ve všech směrech. Snaha učitele pomoci

dítěti může být rodiči chápána jako zasahování do života dítěte. Jistě se někdy i

rodiče obávají, že když vyjádří nespokojenost, učitel se bude mstít na jejich dítěti a

je třeba si přiznat, že učitel skutečně má možnost to udělat.

1.2 Role rodičů ve vztahu ke škole

Zajisté také rodičovské role ovlivňují to, jak spolupráce mezi rodinou a školou pro-

bíhá a jaká interakce se mezi nimi odehrává. Rodič je vnímán učitelem s jeho rolí,

od které se poté odvíjí učitelovo chování k němu. Stejně tak od role, ve které sebe

vnímá rodič, se odvozuje jeho chování k učiteli.

Můžeme si položit mnoho otázek týkajících se rodiny a školy. Je škola vůbec

ochotna spolupracovat? Jak stojí o partnerství rodina? Jsou obě instituce připraveny

vstoupit do tohoto vztahu a cítí jeho potřebu? Jak chápou jeho obsah? Je spolupráce

rodiny a školy na dobré úrovni? Může rodič měnit formu i obsah výuky?

Odpovědi na některé otázky jsem nalezla v empirickém výzkumu Milady Rabuši-
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cové a Milana Pola z roku 1996, kteří zkoumali spolupráci v brněnských základních

školách. Cílem bylo zjistit, jak lidé ve škole vnímají rodiče a jak vnímají rodičovskou

roli oni samotní. Došli k závěru, že se hledí na rodiče ve třech hlavních podobách.

Jde o roli „zákazníkaÿ, „partneraÿ a „občanaÿ. Rozvedla jsem navíc pohled na ro-

diče jako na „problémÿ, neboť toto hledisko se v běžném chodu základní školy také

často vyskytuje. Kritériem rozdělení je zájem a aktivita rodičů projevovaná vůči

škole (třídě).

Zároveň si i uvědomuji, že kromě tohoto „reálnéhoÿ a empirického výzkumu se do

pocitu spokojenosti či nespokojenosti promítá také klima jednotlivé školy. A právě

v něm se ukazuje to, v jaké roli zde rodiče vystupují ve vztahu ke škole. Chci tím

říci, že bude například rozdíl mezi školou, v níž jsou rodiče vnímáni především jako

problém, a školou, kde je rodičům připisována role partnerů.

1. Rodiče, jež jsou aktivní a vůči škole nápomocní (např. jsou členy Rady školy

nebo školu sponzorují). Tvoří asi pouze jednu pětinu všech rodičů.

2. Rodiče, kteří se zajímají pouze o učební výsledky svého dítěte a jejich aktivita

se omezuje pouze na rovinu třídy (přicházejí na třídní schůzky a většinou jsou

to ti, jejichž děti jsou ve škole relativně úspěšné).

3. Rodiče, kteří svůj zájem vůči svému dítěti a škole výrazněji neprojevují a do

školy spíše nechodí. [22]

1.2.1 Rodiče jako problém

Užší výzkumné rozdělení rodičů v situaci, kdy se jeví rodiče být spíše problémem,

je následovné: V prvé řadě je to skupina rodičů označená jako „nezávislíÿ. Ti se

snaží udržovat se školou minimální kontakty, s učiteli komunikují zřídka, výsledky

dětí sledují zprostředkovaně. Necítí potřebu se školou spolupracovat. Jde o rodiče,

kteří své rodičovské povinnosti plní v rámci, který si určí sami. Pro školy by rodiče

problémem být nemuseli, pokud by školy neměly povinnost dokumentovat své styky

s nimi.

Druhou skupinu tvoří rodiče „špatníÿ. Protože neprojevují zájem o vzdělání a

výchovu svých dětí a nepodporují jejich učení. Nemají snahu informovat se o způ-
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sobech práce školy, budí dojem, že školu i s názory neakceptují, ignorují. Může se

jednat o rodiny žijící na okraji společnosti, rodiče s vlastními problémy (alkoholici,

workholici). Často tito rodiče neplní dobře své rodičovské povinnosti ani v rodině.

Problémem mohou být i rodiče „snaživíÿ. Snaží se komunikovat, účastní se růz-

ných setkání, připravují se doma s dětmi a dávají najevo podporu škole i učitelům.

Učitelé se mohou cítit být rodiči ohroženi jako profesionálové. Požadují po nich

zprávy o pokroku dětí, formulace vlastního pedagogického přístupu, apod. Aktivní

rodiče tak mohou být podezíráni z pokusu o získání výhod nebo nadvlády nad ško-

lou. Popravdě řečeno jsem se s takovými rodiči ještě nesetkala, tak nevím, jak bych

jako pedagog na „snaživéÿ rodiče reagovala, jak bych případnou situaci řešila.

1.2.2 Rodiče jako zákazníci

Říká se jim také klienti. Komunikují se školou, kterou vybrali záměrně, přejí si

nejkvalifikovanější učitele a aby jim škola podávala dostatek informací o výchovně-

vzdělávacím procesu jejich dítěte. Škola na rodiče nahlíží jako na „zákazníkaÿ, kte-

rému poskytuje službu. Zákaznický přístup je na českých školách nejčastější, uplat-

ňuje jej 82 % městských škol a 77 % škol venkovských. Pro vztahy mezi rodinou

a školou má tento koncept určitě velmi lákavý pohled, ale učitel by ho měl dobře

vnímat a zvažovat. Zaujal mě, podle Kláry Šeďové, pohled z pozice rodičů, z nichž

celých 94 % vnímá svou pozici vůči škole jako zákaznickou. [22]

1.2.3 Rodiče jako občané

Tento vztah je obecně vymezován jako typický vztah mezi občany a státními insti-

tucemi, přičemž rodiče jako občané uplatňují svá práva a povinnosti vůči školám. Je

třeba rozlišovat, zda se jedná o uplatňování práv individuálních nebo kolektivních.

Rodiče – občané se budou zajímat o školu i po skončení docházky jejich dítěte,

přáli by si, aby škola sloužila i jiným účelům, než je vzdělávání dětí (například

pořádala vzdělávací kurzy pro dospělé, poskytovala poradenskou činnost pro rodiče),

a zdůrazňují důležitost občanské výchovy ve škole.

Je zřejmé, že občanský přístup k výkladu role rodičů ve vztahu ke škole má velké
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množství silných stránek, ale současně i řadu úskalí. Občanský princip také nejméně

ze všech vymezuje konkrétní podmínky vztahů spolupráce školy a rodiny.

1.2.4 Rodiče jako partneři

Partnerství nabízí rovnoprávný vztah oběma stranám, které vzájemně uznávají pří-

nos partnera pro rozvoj dítěte. Bohužel tento vztah je přesněji ideálním vztahem,

než skutečným, jedná se spíše o dlouhodobý proces neustálého vytváření takového

vztahu, než o vztah dosažený. Je potřeba otevřené a respektující komunikace. Pro

školy je rozumnější klást si skromnější cíle a hovořit spíše o snaze budovat partnerství

s rodiči.

Celkové výsledky rodičovských rolí

Výše uvedené teoretické koncepty a přístupy mapovala Milada Rabušicová na čes-

kých školách.

Na otázku, jaká role je českým rodičům připisována ve vztahu ke škole, lze od-

povědět poměrně jednoznačně. Mezi čtyřmi základními podobami rodičovské role

drtivou měrou převažuje zákaznický přístup. Ve značném odstupu následují role

partnera, problému a nejméně často občana. Zajímavé je, že mezi tím, jak rodiče

vnímají zástupci škol, a jak se vidí rodiče samotní, není téměř žádný rozdíl. [22,

str. 41-42]

Podle M. Rabušicové [22, str. 38] má v sobě největší potenciál v budování dobrých

vztahů model partnerství a model rodičů jako občanů, přičemž není nutné je od

sebe oddělovat. Nepochybuje také o tom, že iniciativa a snaha o dobré vztahy musí

vycházet od škol, a to v podobě komunikace školy s rodiči, jejich podpory ze strany

školy a zapojování rodičů do života školy. Pouze tak mohou rodiče a škola vytvořit

klima otevřenosti, respektu a podpory, které potřebuje nejen rodič, ale také učitel.

Zajímavé jsou výsledky výzkumu, který prováděl Čiháček v letech 2002 – 2004

ve speciálních školách. Podle něho totiž ředitelé škol mají k rodičům především

zákaznický přístup a zároveň velmi často vnímají rodiče jako problém. [22, str. 86-

105]
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Zřetelné rozdíly v pojetí rolí lze také vysledovat v souvislosti s typem školy. Čím

vyšší stupeň, tím nápadněji ubývá partnerského a občanského přístupu. Za povšim-

nutí stojí také skutečnost, že nejméně často jsou rodiče hodnoceni jako problematičtí

na 1. stupni základní školy. [22, str. 44-45]

„Potřeba aktivní spolupráce rodičů a školy vyplývá ze současného chápání vý-

chovy a vzdělání jako procesů otevřeným různým účastníkům. Dobrý rodič by měl

podporovat své dítě také ve školním vzdělávání, k čemuž by mu škola a další instituce

měly poskytovat celou řadu příležitostí.ÿ

1.3 Modely vztahů mezi rodinou a školou podle Birte Ravnové

Chtěla bych zmínit čtyři modely vztahů, podle Birte Ravnové, které popisuje Milada

Rabušicová [22, str. 37] v kapitole o modelech vztahů mezi rodiči a školou. Její

rozlišení jsou na základě souvislosti s politickou a kulturní různorodostí. Za základ

rozlišení bere vztahy mezi státem a občanskou společností. Evropa se jí tak rozpadá

do tří regionů: státy jižní Evropy, státy severní Evropy a Velká Británie.

Ve státech jižní Evropy se jedná o země s dominancí katolické církve. Úlohou

státu je zajišťovat dohled nad vzděláním a školami. Úlohou rodin, zejména matek,

je věnovat se dětem z hlediska rodinné socializace. Rodina je chápána jako instituce

primárně odpovědná za rozvoj svých dětí a v tom by měla být společností podpo-

rována. Podněcování rodičů ke spolupráci se školou je tak založeno na rodičovské

odpovědnosti.

Severní část Evropy je podle Ravnové typická sepětím mezi státem, protestant-

skou církví a společností. Severské sociální státy na sebe berou občanskou odpo-

vědnost za rozvoj vzdělávání, zdraví a kultury. Ve většině rodin s malými dětmi

pracují oba rodiče, takže stát rodině pomáhá, v případě nutnosti kompenzuje její

funkce. Hlavní odpovědnost za rozvoj dítěte a spolupráci s rodiči tedy nese škola a

její učitelé.

Velká Británie je příkladem země, v níž je občanská společnost oddělena od

státu. Je kolébkou liberálního přístupu, díky němuž se rodiče musí orientovat v

decentralizovaném a hierarchickém školském systému, z něhož vybírají pro své dítě
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vhodnou školu. Jejich odpovědnost je dána především volbou a pomocí dětem v jejich

domácím učení. Jejich spolupráce se školou však není rovnoprávným partnerstvím,

neboť škola od nich očekává především podporu svých vlastních aktivit.

Podle Ravnové ovšem existuje jeden obecný trend, který tyto přístupy začíná

posunovat ke společnému základu: je jím konstruktivistický koncept učení. Ten zdů-

razňuje, že znalost je výsledkem osobní zkušenosti založené na interakci a na kon-

textu. Ať už ve škole nebo v rodině, v interakci s učiteli nebo s rodiči, jedná se o

vzdělávací efekty, jež tyto interakce a prostředí přinášejí dítěti.

Zaměřím se na vývoj vztahů mezi rodinou a školou, jak je popsala Birte Rav-

nová. [22, str. 11] Na základě výzkumů lze podle ní ve druhé polovině 20. století

identifikovat čtyři typy vztahů mezi rodinami/rodiči a školami/učiteli:

• Kompenzační model

• Konsenzuální model

• Participační model

• Model sdílené odpovědnoti

1.3.1 Kompenzační model

Převládal v šedesátých a sedmdesátých letech. Východiskem modelu byla představa

o spolupráci s rodiči taková, že některé skupiny rodičů nemají dostatečné schopnosti

a znalosti být dobrými rodiči a umožnit dítěti maximální rozvoj. Škola, či některé

instituce nebo programy (např. Head Start pro předškolní děti v USA) musí být

nápomocná a rodičovské nedostatky kompenzovat. Rodiče byli v tomto modelu chá-

páni jako spolupracovníci ve výchově a vzdělání dětí s tím, že škola určovala postupy

pro zlepšení vzdělávacích výsledků dítěte.

1.3.2 Konsenzuální model

Začal se prosazovat v letech sedmdesátých a osmdesátých. Jednalo se hlavně o důraz

na informovanost rodičů ohledně školních výsledků dítěte prostřednictvím jedno-

směrného informování od školy k rodině. Škola a rodina byly chápány jako rovno-

cenné, překrývající se. Od učitelů se vyžadadovala komunikace s rodinou za účelem
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získávání informací potřebných pro jejich práci ve škole, protože zde se setkávají s

různými kulturními a sociálními skupinami žáků tak, aby mohli docílit propojení

školního a domácího učení, smazávat rozdíl dělení na školní vzdělávání a domácí

výchovu. Hledaly se možnosti, jak oblasti komplementárně propojovat. Rozdíl mezi

domácím a školním vzděláním postupně zmizel.

1.3.3 Participační model

Participační model si získal největší podporu v osmdesátých a devadesátých letech.

Rodiče jsou v tomto modelu chápáni jako aktivní, autonomní a individuální, jež

mají hlavní úlohu v procesu rozhodování. Zároveň jako občané, kteří jsou schopni

podporovat svoje děti v jejich vzdělávání. Mají schopnost vést dítě ke splnění na-

růstajících školních nároků. Výchovná síla rodiny se ale díky různým vlivům (médií,

vrstevníků, atd.) vytrácí a částečně ji musí přebírat škola anebo se o ni podělí.

1.3.4 Model sdílené odpovědnosti

Tento model je podle Ravnové aktuálním modelem v současnosti. Posunuje předchá-

zející participační přístup k ještě většímu podílu rodičů nejen na rozhodování. Zdů-

razňuje se v něm společná spoluzodpovědnost učitelů a rodičů za výsledky konkrét-

ních rozhodnutí. Smyslem modelu je tedy zainteresovat rodiče do takových aktivit, z

nichž budou mít prospěch jejich děti. Ale současně autorka zmiňuje pochybnost, zda

se tato sdílená odpovědnost v budoucnu nezmění spíše v odpovědnost „rozdělenouÿ.

Základní myšlenka modelu kompenzačního a konsenzuálniho je myšlenka vyrov-

nání vzdělávacích příležitostí. A na vině jsou vzdělávací systémy, které stále ve větší

míře upřednostňují filosofii trhu a soutěže.

1.4 Formy spolupráce

1.4.1 Komunikační výměny a aktivity škol podle vyjádření ředitelů zá-

kladních škol

Komunikační výměny jsou ustálené aktivity škol, jejichž cílem je umožňovat právě

komunikaci. Podle výzkumu v knize Škola a (versus) rodina [22, str. 72] je četnost
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ustálených aktivit, které české školy využívají, následující. V dotazníku odpovídali

respondenti (ředitelé škol), zda komunikační výměny organizují pravidelně (hodnota

1), občas (hodnota 2) nebo vůbec (hodnota 3).

Ustálené aktivity školy– interaktivní metody

Interaktivní metody

Třídní schůzky 1.0

Připravenost vedení školy poskytnout rodičům informaci na požádání kdykoli 1.0

Konzultační hodiny učitelů 1.4

Dny otevřených dveří 1.8

Konzultační hodiny vedení školy 1.9

Možnost přítomnosti rodičů při vyučování 1.9

Ankety pro rodiče, zjišťující jejich názory na chod školy 2.3

Ustálené aktivity školy– jednosměrné metody

Jednosměrné metody

Informace podávané na začátku školního roku 1.1

Záznamy v žákovských knížkách 1.1

Pracovní sešity dítěte a ukázky jeho práce 1.3

Nástěnky pro rodiče u vchodu do školy 1.4

Časopisy, bulletiny, informační letáčky, občasníky 1.8

Písemná zpráva o dítěti s hodnocením jeho výsledků, snahy, chování 1.8

Videonahrávka seznamující s chodem školy 2.6

Videozáznam dítěte při práci ve vyučování 2.8

Videozáznam průběhu vyučovacího dne v konkrétní třídě 2.9

Celkově se tedy z výzkumu dá shrnout, že školy jsou aktivnější spíše v tradičních

oblastech, které jsou základem vzájemných vztahů rodin a školy (třídní schůzky,

konzultační hodiny, záznamy podávané na začátku školního roku, atd.). Méně často

se pouští do aktivit vyžadují ze strany školy větší otevřenost vůči rodičům v tom

smyslu, že je nechají nahlédnout do toho, co se uvnitř škol děje, jak a proč.
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1.4.2 Charakteristika současných interaktivních metod

„Interakce je tedy vzájemné aktivní působení, ovlivňování jedinců, skupin a pro-

středí.ÿ [21, str. 100]

V následujících kapitolách se pokusím rozebrat výše uvedené metody s jejich

přednostmi a slabinami, zohlednit jejich četnost. Popřemýšlet nad tím, jak tyto

metody zefektivnit, aby se více využívaly na českých školách. Zajímá mě také, jaké

aktivity vůči rodičům škola může vyvíjet. Jsou velmi důležité také proto, že při nich

dochází k oboustranné komunikaci mezi učitelem a rodičem. A právě komunikace je

„základním kamenemÿ, na kterém je vystavěn vztah mezi rodinou a školou.

• Třídní schůzky

• Konzultační hodiny

• Dny otevřených dveří

• Konzultační hodiny vedení školy

• Možnost přítomnosti rodičů při vyučování

• Ankety pro rodiče

• Telefonický rozhovor

Třídní schůzky

V dnešní době jsou třídní schůzky nejrozšířenější komunikační metodou mezi rodiči

a školou. Na prvním stupni je používá 99 % škol [22]. Zejména v první třídě mají

spíše jen informativní charakter. Paní učitelka se sejde s rodiči již v první den školy,

aby jim řekla, co všechno budou děti ve škole potřebovat, co si mají koupit, o čem

se budou učit, co bude po dětech chtít, kam pojedou na výlety. Nejvíce rodičů bývá

na schůzkách na začátku první třídy, ale pak už jich je méně a méně. Bohužel s

přibývajícími roky školní docházky pak obvykle zájem rodičů o spolupráci se školou

a učiteli postupně opadá a většinou se odbývá pouze na třídních schůzkách.

Velká nevýhoda a „zvláštní česká tradiceÿ je hromadná třídní schůzka a hro-

madné hodnocení jednotlivých žáků za zavřenými dveřmi. Zde se dozvědí o každém
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dítěti o jeho chování a prospěchu úplně všichni rodiče. A často je rodičům velmi

nepříjemné pak hovořit přede všemi.

Hlavní nevýhodou je v prvé řadě časová nepružnost, jak píší Šeďová s Čiháč-

kem [22, str. 75]. Většinou bývají čtyřikrát do roka a jejich časová dotace je po-

měrně malá. Také vyhlášený termín bývá v pracovní době většiny rodičů. Musí se

tedy uvolňovat ze zaměstnání, což přináší zbytečné komplikace, které zajisté nepříliš

prospívají pohodové a klidné atmosféře ve spolupráci, otevřenosti v komunikaci. Tak

to vede k tomu, že se někteří rodiče nedostaví vůbec. I podle Milady Rabušicové [22,

str. 75], mají někteří rodiče tendenci se třídním schůzkám vyhýbat. Neúčastní se jich

právě ti rodiče, s nimiž by potřebovali učitelé mluvit nejvíce–tedy rodiče problémo-

vých žáků. Může to být negativními zkušenosti nebo nepříznivými informacemi od

druhých rodičů.

Myslím si, že velmi pozitivní může být to, pokud jsou na třídních schůzkách

přítomny kromě rodičů také jejich děti, jak to často bývá v jiných zemích, např. v

Anglii. Pro některé lidi je tato situace spíše „překvapujícíÿ. Jsem potěšena, že jsem se

s tím také setkala na střední pedagogické škole, a tak z vlastní zkušenosti mohu říci,

že atmosféra a situace spolupráci napomáhá maximálně. Cítila jsem se jako partner

během schůzek, mohla říci svůj názor. Nesla jsem i větší pocit zodpovědnosti. Je

to i jistá výhoda v tom, že dítě nemá takový prostor na vymýšlení a zkreslování

informací. A celkově se spíše jedná o objektivnější informace ze strany každého.

Rodiče tak mají možnost konzultovat prospěch, chování, snahu či problémy svého

dítěte přímo s pedagogem a dítětem zároveň. A myslím si, že jsou děti spíše pozitivně

motivovány pochvalou pedagoga v přítomnosti rodičů, i když nepatří mezi premianty

ve třídě.

Mimojiné mě také zajímá, jak by přítomnost dítěte na třídních schůzkách přijaly

i další české školy, jak rodiče a zda by vůbec samotné děti měly o takovou formu

schůzek zájem.

Velmi přínosné myšlenky uvádí Zdenka Kreislová v knize Krok za krokem 1. tří-

dou [11], kde ukazuje, jaké by měly být cíle prvního setkání s rodiči. Určitě souhlasím,

že je důkežité navázat partnerské vztahy s rodiči žáků, domluvit se na pravidlech

spolupráce – vzájemného setkávání, kontaktování, na způsobu předávání informací
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a v neposlední řadě dát prostor pro vzájemné seznámení rodičů již na první třídní

schůzce, což si myslím a jak jsem se s tím setkala já, většina paní učitelek určitě

nedělá. Mně připadá velice vhodný nápad, že se i rodiče žáků navzájem poznají. A

také setkání v kruhu, kde se všichni přivítají, seznámí, na úvod zpříjemní situaci

nějakou aktivitou, která navodí pohodovou atmosféru, je velkým přínosem.

Zaujala mě i další z aktivit v knize – fotografie, které rodiče rozloží uprostřed

kruhu, prohlédnou si je a poté se odhaduje, čí dítě je na fotografii. Oslovený rodíč

vždy potvrdí správnost, představí své dítě a doplní, proč je na něj pyšný. Anebo

je také velmi pěkná myšlenka, podle které rodiče pracují ve skupinách a přemýšlejí

společně o tom, jaké by jejich děti měly být, co by měly znát na konci prvního stupně

základní školy. Jaká jsou jejich očekávání.

Také v praktické části práce se zaměřím na to, kolik rodičů považuje třídní

schůzku jako nejvhodnější způsob komunikace, kolik učitelů a kolik budoucích uči-

telů.

Vhodné jsou rady pro rodiče, uvedené v internetovém zdroji „Třídní schůzkyÿ

[2], kteří se na schůzku chystají. Uvádím je zde:

1. Připravte si blok, pero, poslouchejte a zapisujte si.

2. Připravte si otázky pro učitele svého dítěte.

3. Nejděte zbytečně do střetu s učitelem. Nejednejte nikdy agresivně či útočně,

ale asertivně. Na otázku proč děti místo tělocviku mají puštěné video a proč

se nedodržuje rozvrh, se dá zeptat různě. Udělejte to tak, aby učitel neměl

pocit, že na něj útočíte.

Rady pro rodiče dětí, kteří přijdou z třídní schůzky:

1. Pokud nesete špatné zprávy, zhluboka se prodýchejte a dojděte domů v klidu.

Ve stejném klidu si popovídejte.

2. Určitě najdete něco, za co můžete dítě také pochválit (i když se to nedozvíte

od učitelky na třídní schůzce).

3. Nekřičte na dítě, nebijte je, nevyvolávejte v nich strach. Případné problémy

jistě nevznikly včera. Možná že se dítěti během školního roku málo věnujete.
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4. Pokud má dítě problémy, domluvte se, jak se dá vše změnit a zlepšit. Spolu

připravte plán.

5. Pokud má potíže se čtením, vyhraďte si denně pár minut, abyste to s ním

„natrénovaliÿ.

6. Pokud zlobí, připravte mu nástěnku s černými a zlatými body, zamyslete se

nad odměnami či tresty.

7. Pokud zapomíná, kupte mu notýsek a důsledně trvejte na tom, aby si každý

den zapisovalo, jaké má úkoly.

8. Buďte důslední po celý rok, nikoli jen občas!

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny patří podle výzkumu Milady Rabušicové [22] mezi nejčastější

způsoby komunikace mezi rodiči a učiteli.

Již na prvním stupni základní školy si každý učitel může kromě třídních schůzek

pozvat rodiče individuálně na konzultační hodiny. A stejně tak si i každý rodič

může domluvit schůzku s třídním učitelem žáka. Organizace konzultačních hodin

je jednodušší a variabilnější, než na druhém stupni. Je to samozřejme i tím, že na

prvním stupni mají žáci jednoho nebo dva učitele, maximálně tři.

Během konzultačních hodin se nejčastěji řeší aktuální situace dítěte. Jsou zamě-

řeny na výukové obtíže dětí, špatné soustředění, grafomotorické obtíže u prvňáčků,

výběr vhodného povolání a možnosti budoucího uplatnění u starších žáků, atd. Spo-

lečnými silami by učitelé a rodiče měli zvažovat, jak dítěti pomoci. Je-li potřeba,

bylo by vhodné společně vytvořit pro dítě individuální vzdělávací program. Záleží

pouze na učiteli a rodičích jaký způsob vzájemných konzultací zvolí a jaký čas jim

budou věnovat.

Termín konzultací většinou není stanoven pevně, ale podle mého názoru, by však

učitelé měli být povinni s maximální ochotou přijmout rodiče na jejich žádost a po

vzájemné domluvě. Určitě pro žáky by bylo nejoptimálnější, aby na ně učitel měl čas

kdykoliv. Pro rodiče bývají po telefonické domluvě, prostřednictvím žákovské knížky,

notýsku, nástěnky, SMS nebo dnes mohou využít i nové možnosti a kontaktovat
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učitele přes jeho e-mailovou adresu. Setkala jsem se i s tím, že každý vyučující má

konzultační hodiny minimálně jednu hodinu v měsíci.

Velikou výhodou konzultací je určitě individuální přístup učitele, kde se tak

rodič může vyhnout stresové situaci – řešit vše před ostatními rodiči. Učitel má i

více času na probrání vzniklých situací a na optimálním řešení. Vhodné také je, že

komunikace probíhá v otevřenějším protředí. Je možné i dát si s rodiči kávu nebo

čaj, aby vše probíhalo za uvolněné atmosféry, samozřejmostí by mohly být i schůzky

mimo prostor školy.

Nevýhody jsou především ve zvýšené časové náročnosti na učitele. A také někdy

může být komplikovanější domluva s jednotlivými rodiči na termínech schůzky.

Efektivitu konzultačních hodin bych viděla také v tom, pokud by na nich byli

přítomni jak rodiče a učitel, tak i žák. Také o tom píší Věra Krejčová a Jana Kar-

gerová v programu Začít spolu [12, str. 152]. „Nejčastěji se konzultace odehrávají

tak, že jsou na nich přítomny všechny zúčastněné strany. Je-li naším cílem mluvit o

pokroku dítěte a o dalších cestách v jeho učení, snažíme se, aby samo dítě bylo do

této diskuse zapojeno.ÿ

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků jsou většinou vypisovány ce-

loškolně. Rodiče se o nich mohou dozvědět prostřednictvím nástěnky školy, infor-

mačních letáků nebo z webové stránky školy.

Cílem je dát rodičům možnost nahlédnout přímo do vyučovacího procesu, což

je jistě výhodou. A to nejen rodiče, ale i prarodiče a sourozenci žáků a také široká

veřejnost má možnost zhlédnout běžnou výuku i ukázkové hodiny ve třídách. Podívat

se, jak děti pracují, projít se po celé škole i prohlédnout její okolí. Mohou také

vidět i využití interaktivní tabule, počítačové techniky a další moderní pomůcky a

vybavenost školy. Mají možnost si pohovořit se zaměstnanci a vedením školy. To

jsou obrovské výhody, neboť žádná jiná komunikace nemůže nahradit skutečnou

návštěvu rodičů ve škole.

Tato metoda je hodně důležitá. Rodiče by se měli seznámit s prostředím školy,

třídy, se vzdělávacím programem, ještě před tím, než dítě začne školu navštěvovat.
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Den otevřených dveří je poněkud odlišná metoda od komunikace rodiny a školy jako

takové. Nezaměřuje se na komunikaci mezi školou a rodiči již studujících žáků, ale

na podání informací a seznámení rodičů budoucích žáků se školou.

V rámci zápisu do základních škol si každá škola zvolí jiný způsob prezentace.

V tento den často probíhá výuka netradičně. Setkala jsem se i s tím, že probíhala

formou projektu – Jarní dílny. Společně s dětmi se pletly pomlázky, malovala kras-

lice, vyráběty věnečky a další velikonoční výrobky. A takový nápad bych jistě na

základní škole přivítala.

Velice pěknou myšlenku uvádí uvádí Věra Krejčová a Jana Kargerová ve své

knize Začít spolu [12, str. 151], kde první návštěva rodičů ve škole je taková, že

si i oni sami mají možnost vyzkoušet systém práce, jímž bude vedeno jejich dítě.

Rodiče tak často absolvují uvítání v kruhu (Ranní kruh), v centrech aktivit mají

připravené úkoly, které pak ve skupině zpracovávají, v závěrečné diskuzi pak mají

možnost ujasnit si vzniklé otázky a nejasnosti. Také při prvním společném setkání s

rodiči se vytváří i pravidla pro vzájemnou spolupráci, seznamují se s očekáváním a

požadavky a zjišťuje se, jaká jsou naopak jejich očekávání. A je jistě zcela na místě,

že taková úzká partnerská spolupráce přináší kvalitní výsledky nejen ve vztahu učitel

– žák. A určitě bych jí uvítala také na více základních školách.

Konzultační hodiny vedení školy

Aby škola mohla dobře fungovat na úrovni kvalitní spolupráce s rodiči a veřejností,

musí si uvědomit a cíleně budovat vztahy s rodiči. Rodiče mají právo znát informace

o svém dítěti i o škole a jejím vedení. K jejich předávání slouží dnes také poměrně

nový komunikační způsob – konzultační hodiny vedení školy.

Často se této metody využívá v případě, že rodiče nejsou schopni spolupracovat

nebo mají problémy s učitelem svého dítěte. Také v případě přestupu nového žáka

na školu nebo přestupu žáka na jinou školu. Je jistě zcela na místě, že by u těchto

závažných případů měla být zachována důvěrnost z obou stan.

Konzultační hodiny vedení školy bývají zveřejněny na internetu, formou ozná-

mení v žákovské knížce nebo na první třídní schůzce mohou být oznámeny rodičům.

Také se mohou rodiče domluvit po předešlé telefonické dohodě.
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Velikou nevýhodou je časová náročnost. Jak z hlediska vedení školy, tak i z

hlediska rodičů. Ale naopak pozitivem a výhodou je v těchto případech přítomnost

vyšší autority a její vliv na řešení vzniklé situace.

Možnost přítomnosti rodičů při vyučování

Do školní výuky jsou rodiče zapojováni výrazně méně často, a stejně tak málo jsou

vtahováni do aktivit organizovaných mimo školu, např. školních výletů. Ale, myslím

si, že můžeme říci, že dochází k posunu tímto směrem.

Přesto je to výhodná metoda. Je nenahraditelná ani v současnosti běžně dostup-

nými technickými prostředky.

Bohužel, oproti alternativním školám na běžných základních školách není častá.

A to si myslím, může být právě díky nedostatečné spolupráci, nejistotě a nedůvěře

mezi rodinou a školou navzájem.

Ankety pro rodiče

Ankety pro rodiče zjišťující jejich názory na chod školy nepatří mezi příliš častou

metodu, i když je podle mého názoru, velmi přínosnou. Cílem ankety může být

zjištění názorů rodičů na určité činnosti ve škole nebo také získání doporučení před

určitým rozhodnutím v dalším rozvoji školy.

Jistě lze anketu využít na každém typu školy. Ankety jsou také technikou do-

tazování, ale bývají kratší než dotazníky. Rozsah i způsob oslovení je vstřícný vůči

dotazovaným, aby na základě dobrovolnosti a ujištění anonymity byli ochotni an-

ketu vyplnit v co nejvyšším počtu. Anketu je možné zadat rodičům kdykoliv během

školního roku. Záleží na zvážení školy, aby návratnost byla co nejvyšší.

Avšak u anket je jejich organizace pro školu časově náročnější, jak z hlediska

vytvoření ankety, tak i samotné distribuce, dále návratností a nakonec celkového

zpracování a vyhodnocení výsledků.

Pokud se stane, že na anketu odpoví velice nízký počet respondentů, je její

informační hodnota také nízká.

Pozitivem úlohy ankety v procesu školy je její významnost, která může při správ-
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ném použití přinést důležité poznatky. Jak kladné, tak i záporné. Zadání stejných

otázek po určité době může ukázat, zda zavedená opatření byla účinná. Také výho-

dou je rychlý průzkum mínění velkého počtu rodičů. Vedení školy tak získá názor

rodičů (všechny vzkazy, nápady, připomínky i pochvaly) jako oporu pro svá rozhod-

nutí v rámci plánování rozvoje školy. Podle mého názoru je důležité také to, že i

celková spolupráce rodiny a školy se zlepší. Více směřuje k upřímnosti, ke komuni-

kaci mezi oběma institucemi, k důvěře a k celkové otevřenosti. Pokud se všem bude

společně dařit spolupracovat, tak se spíše vyřeší případné problémy a nedostatky

hlavně ku prospěch dětí. Rodiče se nemusí bát přijít vše se školou projednat a najít

nejlepší řešení.

Určitě bych na své budoucí škole navrhla a položila otázky v anketě vztahující

se k hodnocení spolupráce školy a rodičů. A myslím si, že by ankety měly být více

využívány na školách.

Uvádím i některé zajímavé nápady rodičů na chod školy, o kterých jsem se dočetla

v anketách na internetových stránkách.

• pořídit skříňky místo šaten

• řešit dopravní situaci u školy

• otevírat školu dříve

• pořídit více interaktivních tabulí

• mít žákovské knížky na webu

Telefonický rozhovor

Telefonický rozhovor je nejčastěji využíván při výměně potřebných informací, po-

kud chce například rodič něco nečekaného a důležitého učiteli sdělit, pomocí rychlého

řešení (dítě je nemoné, novolnost, úraz, atd.) nebo chce své dítě omluvit z nepřítom-

nosti a zjistit tak probranou látku a domácí úkoly.

Jeho velkou výhodou jsou však nízké náklady. Rodič ani učitel nemusí nikam

cestovat a zkrátka tím šetří čas. Je to velmi snadno dostupný a rychlý komunikační

prostředek. Často i při řešení kázeňských problémů upřednostňuje učitel telefonický
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rozhovor před psaním do žákovských knížek. U závažných přestupků požádá učitel

ředitele školy, aby zavolal zákonného zástupce žáka do školy.

Avšak nevýhodou je, že z telefonického rozhovoru není žádný ověřitelný výstup.

Například když rodič opravdu volá, aby jej učitel pustit k lékaři, protože to dítěti

zapomněl napsat.

1.4.3 Charakteristika současných jednosměrných metod

V následujících odstavcích rozeberu v současnosti používané jednosměrné metody,

poukáži na jejich přednosti a slabiny. Ve většině případů informace pouze sdělují

a připomínají, nemají přímý vliv na individuální rozvoj jedince (kromě záznamu v

žákovské knížce a slovního hodnocení). Přesto je i tento způsob komunikace velmi

důležitý. Zohledním jejich četnost používání a pokusím se uvažovat o jejich zefek-

tivnění.

• Informace podávané na začátku školního roku

• Záznamy v žákovských knížkách

• Pracovní sešity dětí, ukázky jejich prací

• Nástěnky pro rodiče u vchodu do školy

• Písemná zpráva o dítěti s hodnocením jeho výsledků

• Časopisy, informační letáčky

• Videonahrávky

Informace podávané na začátku školního roku

Informace podávané na začátku školního roku jsou základní informace, které škola

zprostředkovává rodičům pro nový školní rok. Je určitě důležité, aby se rodiče do-

zvěděli všechny potřebné informace týkající se harmonogramu školního roku, před-

stavení vedení školy, Školního vzdělávacího programu, harmonogramu provozu (pří-

chody a odchody ze školy, kdy je škola otevřena), materiálních podmínek školy a

také doplňujících programů.

Pro rodiče žáků první třídy je výhodné a užitečné to vědět ještě před tím, než

školu začne navštěvovat jejich dítě. Může se zde jednat o půlhodinovou informační
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schůzku s třídním učitelem, kde se navíc dozví organizační záležitosti i třídy (způsoby

hodnocení, učebnice, podle kterých se žáci učí, zadávání domácích úkolů a informace

organizační – možnosti omlouvání dítěte, organizace školní jídelny a družiny, infor-

mace o kroužcích, aj.). Má to také ještě tu výhodu, že se během návštěvy rodiče

navzájem poznají s třídní učitelkou a už zde by měli všichni zúčastnění navázat

partnerský a otevřený vztah.

Rodiče žáků vyšších ročníků mohou informace o organizaci školního roku, o pro-

spěchu a chování žáků a další údaje získat také prostřednictvím informačního letáku,

na webových stránkách školy nebo při osobní konzultaci s výchovným poradcem,

učitelem, i vedením školy.

Společná první informativní schůzka s rodiči je jako komunikační metoda nena-

hraditelná. A co je podstatné a spíše méně časté, měl by i zde, podle mého názoru,

učitel zjišťovat očekávání a přání rodičů. Velice přínosné otázky rodičům, před zahá-

jením školního roku, radí také vzdělávací program Začít spolu [12, str. 154]. Uvádím

některé: „Co byste chtěli, aby se vaše dítě v průběhu tohoto školního roku naučilo?ÿ

„Jaké činnosti děláte společně s dítětem nejraději?ÿ „Na co jste u vašeho dítěte

nejvíce pyšní?ÿ „Co dalšího bychom měli o vašem dítěti vědět?ÿ „Jakým způsobem

byste se chtěli zapojit do aktivit ve třídě a ve škole?ÿ

Záznamy v žákovských knížkách

Dalším velmi častým komunikačním nástrojem mezi rodiči a školou je žákovská

knížka. Slouží nejen k průběžnému zapisování studijních výsledů a zpráv o pro-

hřešcích žáků, ale i k jiným sdělením (jaké škola připravuje akce, termíny třídních

schůzek a konzultací, potřebné údaje ohledně kontaktu na rodiče, adresu trvalého

bydliště, pojišťovnu dítěte, dále je v nich vyhrazeno místo na omluvenky).

Výhodou žákovských knížek je zažitý způsob informovanosti z hlediska forem

prověřovaných znalostí, dovedností a chování žáků. Rodiče ji proto automaticky

kontrolují. Také dnes mohou být žákovské knížky moderní, originální, kvalitní a

vhodně graficky zpracované. Navíc zde bývá i vyhrazeno místo pro pravidelné se-

behodnocení žáka. Žák si také může na každé stránce přečíst citáty významných

historických osobností či známá česká přísloví.
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Pokud bych mluvila o nevýhodách, tak je jich, podle mého názoru, více. Uvedu

jen některé, a to: omezená možnost konkretizace problému, nezajištěná ochrana

osobních údajů, častá ztráta a dokonce i samotné žákovo přepisování známek.

I záznamy v žákovských knížkách by určitě měly přispívat k vytváření spolupráce

rodičů se školou. Přemýšlela jsem nad tím, jak toho ale docílit. Zaujala mě myšlenka

na jedné internetové stránce [3], kde byla vytvořena nová podoba žákovské knížky

a nazvána „ Deník mé cesty k úspěchuÿ. Hlavním záměrem, proč byla vytvářena,

bylo umožnit sebehodnocení žáka se zaměřením na pozitiva, vytvořit prostor pro

prezentaci názorů žáků i jejich výsledků školní i mimoškolní činnosti, vést učitele

ke kvalitní přípravě na výuku a poskytnout jim zpětnou vazbu od žáků, připravit

měsíčním hodnocením hodnotné podklady pro pololetní hodnocení.

Ráda bych citovala slova paní ředitelky Základní školy v Sadově, která vyjadřují,

proč celá tato práce s hodnocením stojí za námahu [3]: „Odpovědí je logo školy

na titulní straně našeho deníku – jsme školou plnou pohody – pro žáky, učitele i

rodiče. A protože pohoda se těžko uskutečňuje při špatně fungující komunikaci mezi

všemi zúčastněnými stranami, je tento deník jednou z možností, jak tuto komunikaci

postupně zlepšovatÿ.

Podle mého názoru, i dnešní novinka formou elektronické žákovské knížky, je jistě

velmi výhodná. Nahradí tak „klasickouÿ žákovskou knížku. Myslím si, že i rodiče by

měli být s touho formou žákovské knížky spokojeni. Už jen proto, že některé děti se

snaží špatné známky nebo poznámky tajit. A z internetu se takto dozvědí všechno,

mají tak snadnou kontrolu dětí. Určitě poté dochází i k menšímu záškoláctví díky

tomu, že si rodiče na internetu zjistí absenci svého dítěte. A další výhodou je, že se

elektronická žákovská knížka nemůže „záhadnýmÿ způsobem ztratit. Ale i žák, který

je dlouhodobě nemocný, má tak možnost komunikace s vyučujícími, zjistit probrané

učivo a domácí úkoly.

Proto používání elektronických žákovských stránek by mohlo zlepšit vzájemnou

informovanost mezi školou a rodiči, odstranit některá nedorozumění, vznikající i

ztrátou nebo zapomínáním žákovské knížky.
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Pracovní sešity dětí, ukázky jejich prací

Pracovní sešity dítěte a ukázky jeho prací by měly ukázat, jak dítě v hodinách

pracuje, jak je schopné a také poukázat na jeho pokrok a vývoj v učení.

Jednou z možností, jak efektivně ukázat a prezentovat tvořivou práci dětí, jejich

seberealizaci je využití portfolia. S tím jsem se už také v alternativních školách

seznámila a měla jsem možnost si jednotlivá portfolia prohlédnout. Za sebe můžu

říci, že je to způsob hodnocení jistě nenahraditelný a prospěšný. Poskytuje jak dítěti,

tak jeho rodičům a učitelům různorodé informace o jeho pokrocích a vývoji.

Zde si hotové práce děti nejprve samy hodnotí, poté je dávají zhodnotit uči-

teli nebo hodnotí všichni společně, a nakonec je zařadí do svého portfolia, kde se

postupně hromadí práce během pololetí (roku) a rodič či učitel se mohou kdykoliv

podívat na pokroky dítěte. Velice užitečné je, že dítě o sobě přemýšlí, naučí se ocenit

svůj pokrok a rozpoznat nedostatky. Hlavně se učí převzít za sebe odpovědnost.

I podle vzdělávacího programu Začit spolu [12], si rodiče prostřednictvím port-

folia udělají mnohem lepší obrázek o pokroku svého dítěte, mohou-li si prohlédnout

konkrétní ukázky jeho práce. Proto si děti svá portfolia nosí pravidelně domů a kon-

zultují výsledky své práce se svými rodiči. Na základě této konzultace jsou rodiče

žádáni o písemné hodnocení portfolia dítěte. Je tak podkladem pro individuální

konzultace rodiče, dítěte a učitele o prospěchu dítěte.

Nástěnky pro rodiče u vchodu do školy

Veškeré informace a sdělení rodičům by měla každá škola prezentovat také na ná-

stěnkách školy nebo prostřednictvím různých vitrín určených rodičům.

Jedná se o nepřímou formu spolupráce a komunikace s rodiči a z výzkumu Milady

Rabušicové [22] je zřejmé, že jde o poměrně oblíbenou metodu (v hodnocení ředitelů

základních škol se umístila v oblíbenosti využívání na třetím místě z devíti), neboť

to jistě není nákladná metoda a je celkem nenáročná.

Výhodou nástěnek pro rodiče bývá to, že se jedná o metodu obecně známou,

jak sdělit informace velkému počtu rodičů. Určitě by na nástěnce neměl ale chybět

stručný Školní vzdělávací program a Školní řád, aktuální nabídka kulturních pořadů
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a akcí pro děti (lépe i pro rodiče s dětmi), pěkná je také fotodokumentace (ze škol-

ního výletu, společného focení, setkání, aj.), dětské výtvory a nějaké rady, pomoc a

celkové zprávy o dění ve škole. Nevýhodou je, že se rodič musí dostavit do školy a

tak se stává, že si informace přečte již pozdě. Proto navrhuji stejné (nebo alespoň

důležité) informace umístit na webové stránky školy, které je ale také vhodné častěji

aktualizovat.

Písemná zpráva o dítěti s hodnocením jeho výsledků

Písemná zpráva o dítěti se také podle výzkumu Milady Rabušicové [22] umístila

na žebříčku používanosti komunikačních metod podle ředitelů základních škol jako

jedna z nejméně používaných metod.

Písemná zpráva o dítěti s hodnocením jeho výsledků, snahy a chování se píše do

žákovské knížky. V této podobě ale vypovídá pouze o chování a prospěchu dobrém

či špatném. Rodič se z takového hodnocení nedozví, s čím konkrérně má jeho dítě

problém a na čem je nutné ještě zapracovat.

Velkou nevýhodou známkování je to, že dnes se nehodnotí jen znalosti, ale i

další schopnosti a dovednosti, hodnotí se také samostatnost, kreativita, schopnost

spolupráce, pokrok i motivace. A k tomu sama známka nestačí, neboť má velmi

nízkou informační hodnotu, pouhé numerické konstatování. Nerozhoduje o kvalitě

hodnocení ani o konečném působení na žáka. Také je často problém, že žáci jsou

porovnáváni s ostatními spolužáky na základě sociální vztahové normy a určuje se

tak postavení žáka ve třídě (úspěšný, průměrný nebo neúspěšný).

Přesto se často ještě známkování na základních školách využívá, neboť výhodou

je, že umožňuje snadné a přehledné srovnávání hodnocení mezi sebou, pro učitele

časovou nenáročnost. Ve skutečnosti ale nelze výsledky žáků zařadit do omezeného

počtu klasifikačních stupňů (u známek za stejnými číslicemi skrývá mnoho nesrov-

natelných významů). A tak proto funkce diagnostické selhává.

Z tohoto důvodu se na základních školách a hlavně i v alternativních školách,

kde se na něm podílí i samotné děti, využívá informačně promyšlenější a přínosnější

hodnocení slovní. Hlavně je při něm důležité, aby pedagog znal dobře své žáky.

Vyžaduje se od něj promyšlená formulace hodnocení, musí o žácích hlouběji a častěji
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přemýšlet. Myslím si, že výhodou může být to, že oproti známkování, vždy vyjadřuje

(alespoň z části) pozitivní motivaci pro žáka. A i rodičům ukáže náhled dopředu a

návod, na čem je třeba ještě zapracovat. Vytváří tak více prostor pro spolupráci

rodičů se školou, pro společný zájem o žáka a jeho vývoj.

Ke slovnímu hodnocení existuje velká řada různých přístupů. Jak škol, tak i

jednotlivých pedagogů. Může být i psané formou vysvědčení jako dopis žákovi, dopis

rodičům nebo jako neosobní popis žákovy práce.

Mezi zásadní nevýhody slovního hodnocení patří v první řadě celková časová

náročnost na pedagoga. Vím, že někteří pedagogové se rozhodují pro kombinaci

průběžného slovního hodnocení a závěrečné klasifikace, což si myslím, že také není

špatné. Ze své zkušenosti vím, že téměř všichni slovní hodnocení hodnotí jako kva-

litativní posun směrem k žákovi a velmi se osvědčilo i problémových u žáků. Zcela

kladně ho přijímají také rodiče žáků (samozřejmě by mělo být objektivní). Určitě

bych ho na škole uvítala a snažila bych se i v něm o to, aby žáci získali kladný vztah

ke škole a k učení.

Časopisy, informační letáčky

Časpisy a informační letáky pomáhají rodičům i ostatním partnerům školy sezná-

mit se s děním na škole. Jsou to, podle mého názoru, opravdu cenné materiály a

to nejen pro rodiče žáků. Obsahují informace o programu školy, učitelském sboru,

mimoškolních aktivitách, ale také předávání rad, zkušeností a námětů na činnost s

dětmi, které mohou rodiče následně uplatnit při výchově svých dětí.

Školní časopis navíc píší a vydávají právě samotní žáci. Velice užitečné a přínosné

rady jsem našla na internetových stránkách [30], který vydala Základní škola Men-

delova v Karviné - Hranicích. Návodný a prakticky zaměřený text Pavla Wojnara a

Bohumila Zmrzlíka „Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupouÿ a

některé pěkné myšlenky jsem si neodpustila neuvést:

Díky časopisu jsou do aktivní role stavěni téměř všichni žáci školy, neboť svůj

časopis a v něm články o sobě a svých kamarádech (navíc napsané jejich spolužáky)

čtou s velkým zájmem. Vždyť co jiného si v dnešní počítačově televizní době žáci

sami od sebe přečtou, než to, co vytvořil někdo jim známý a na kterém se mají
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možnost sami podílet! Často jsou do jeho působení vtaženi i celkově pasivnější děti

prostřednictvím nejrůznějších soutěží publikovaných v časopise, zvláště když jsou ti

úspěšní odměněni a jejich jména zveřejněna. Každé z těchto dětí se pak může časem

stát spolutvůrcem časopisu.

Základním a velmi cenným motivem pro tyto děti, které časopis nejen čtou, ale

rovněž do něj aktivně přispívají, se postupně stává samotná radost ze smysluplného

tvořivého jednání. I těm, kteří do něj přispějí ojediněle, přináší prožitek. Možnost

veřejně prezentovat své názory, vidět je vytištěné, posiluje u dětí jejich sebevědomí,

napomáhá ke kritičtějšímu postoji k informacím, k menší manipulovatelnosti a k

většímu spoléhání se na svůj vlastní úsudek. Navíc je tak díky časopisu možno

objevit u dětí jejich specifické schopnosti, literární či výtvarný talent, který je pak

možno dále nenásilně a smysluplně rozvíjet.

Pro pedagogy a ostatní zaměstnance školy přináší vydávání školního časopisu

ještě další výhody. Dává jim často cennou zpětnou vazbu, mohou se v něm dozvědět

mnoho o tom, jak je jejich žáci vnímají a jak přijímají jejich práci.

Školní časopis přináší řadu zajímavých informací nejen z chodeb škol a jejich

každodenního života, ale i z dění v samotné obci či městě. Na stránkách se mohou

objevovat názory, úvahy a komentáře na téma „naše školaÿ či na témata obecná

(mezilidské vztahy, životní prostředí, drogy, aj.), příběhy skutečné (ze školních akcí,

výletů, exkurzí) a vymyšlené – vycházející i na pokračování, ale také řady rozhovorů

(s žáky, učiteli, zaměstnanci školy, ale třeba i se známými herci, zpěváky, moderá-

tory, sportovci, politiky atd.). Své věrné čtenáře mají také nejrůznější testy, hádanky

a rébusy, ankety, hitparády, horoskopy, inzeráty, soutěže o ceny, recepty, citáty, per-

ličky z vyučovacích hodin, vzkazy, přílohy a také zajímavosti a záhady ze současného

i historického světa zvířat a lidí.

Je však vhodné pokusit se vydávat školní časopis pravidelně (měsíčně, čtvrt-

letně).

Myslím si, že vydávání školního časopisu, má velmi mnoho výhod. Avšak nevýho-

dou je zejména jeho finanční stránka. Také rozmnožování vyžaduje nemalé finanční

prostředky, takže je nutné najít další prostředky (sponzory). Ale pro zlepšení spo-

lupráce s rodiči je časopis určitě také výborným nápadem.
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Videonahrávky

Za spíše nerealizovatelné se považují všechny druhy videozáznamů. Jejich používání

je v prostředí českých základních škol jen výjimečné, přesto často slouží pro studenty

i učitele jako vhodná didaktická pomůcka.

Videonahrávky se i podle výzkumu Milady Rabušicové [22] umístily na žebříčku

používanosti komunikačních metod podle ředitelů základních škol jako metoda ne-

realizovatelná (získala hodnocení 2,6 – 2,9, s tím, že známka 3 znamená „vůbec

nepoužívámeÿ).
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RODINA

2.1 Definice pojmu rodina

Téma rodiny je velmi široké a lze na něj hledět z mnoha hledisek, proto pro mne

bylo zajímavé seznamovat se s různými pohledy autorů, a to jak pedagogickými, tak

psychologickými či sociologickými.

Uvědomuji si, že právě rodina má veliký vliv na to, jak vypadá naše společnost,

ale také na vývoj samotné osobnosti v ní. Také poskytuje člověku pocit, že někam

patří, zasahuje do ekonomiky státu, zajišťuje život budoucích generací. Ukazuje i

to, jak spolu lidé dokáží žít a jak se k sobě chovají. Proto je potřeba jí chránit,

podporovat a rozvíjet.

Rodinu definují různí autoři a různé vědní obory rozmanitě. Pokusím se uvést

některé autory a jejich definice.

„Rodina je pro lidského jedince prvním přirozeným společenským prostředím,

do kterého vstupuje na začátku svého života. Provází jej nebo se ho alespoň dotýká

ve všech fázích jeho života. V rodině si dítě osvojuje hodnoty, chování a tradice

předávané z generace na generaci.ÿ [9, str. 27]

„Rodina je určite nejstarší lidskou společenskou institucí. Vznikla nejen z přiro-

zeného pudu pohlavního, ale především z potřeby své potomstvo ochraňovat, učit,

vzdělávat a připravovat pro život.ÿ [17, str. 15]

Blahoslav Kraus charakterizuje současnou rodinu následujícími slovy: „Rodinu

současnosti je možno považovat za institucionalizovaný sociální útvar nejméně tří

osob, mezi nimiž existují rodičovské, příbuzenské nebo manželské vazby. Jejím zákla-

dem ve všech dosud známých společnostech je dyadický pár – muž a žena, tj. nějaká

forma manželství nebo partnerství. Rodina je tedy postavena na partnerství osob

opačného pohlaví, které má trvalejší ráz, a na příbuzenství. Výchozím znakem každé
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rodiny je existence nejméně jednoho dítěte bez zřetele na jeho věk.ÿ [10, str. 202]

Jistě výstižně popisuje rodinu i Pedagogický slovník, který uvádí: „Současné

pojetí tenduje k chápání rodiny jako sociální skupiny nebo společenství, žijícího

ve vlastním prostoru – domově, uspokojující potřeby, poskytující péči a základní

jistoty dětem. Rodina se školou plní významné výchovné funkce, které lze chápat

jako komplementární.ÿ [21, str. 202]

Podle některých odborníků rodinu tvoří skupina lidí, kteří k sobě mají určitý

vztah. Např. Sobotková ve své knize uvádí vymezení rodiny podle Kramera: Rodina

je skupina lidí se společnou historií, současnou realitou a budoucím očekáváním

vzájemně propojených transakčních vztahů. Členové jsou často (ale ne nutně) vá-

zání hereditou, legálními manželskými svazky, adopcí nebo společným uspořádáním

života v určitém úseku jejich životní cesty. Kdykoli mezi blízkými lidmi existují in-

tenzivní a kontinuální psychologické a emocionální vazby, může být užíván pojem

rodina, i když jde např. o nesezdaný pár, o náhradní rodinu atd. [24]

Důležitá specifika současné moderní rodiny uvádí Blahoslav Kraus v knize Zá-

klady sociální pedagogiky [10]. Velmi mě tyto charakteristické znaky zaujaly. Možná,

že si je ani často neuvědomujeme, proto bych je ráda uvedla, abychom se nad nimi

zamysleli. Přesto, že znaky nejsou moc pozitivní, musím s autorem souhlasit. Mysím

si, že je vystihl zcela přesně, podle charakteristiky dnešního života.

Prvním z nich je demokratizace uvnitř rodiny. To znamená, že muž ztratil dří-

vější výsadní postavení v rodině. Naproti tomu žena získala některá práva, ale i

povinnosti, které dříve náležely jen muži. Změna nastala i v roli dětí v rodině, více

se zapojují do organizace rodinného života a také jejich vztah s rodiči je spíše part-

nerský.

Rodina se dnes často dostává do jisté izolovanosti a v důsledku sílící tendence od-

děleného života jednotlivých generací, poklesu významu sousedských vztahů a také

tendence uniknout záplavě podnětů dnešního života do pomyslného klidu rodiny,

žije dnešní rodina v určitém uzavření před vnější společností.

Rodina se zmenšuje, zvyšuje se počet jednočlenných domácností a osamělých

matek s dětmi. To vede nejen k izolovanosti, ale také k menší stabilitě rodin. Chybí

vnější ukotvení rodiny v širších společenských vazbách, a proto je pro ni jakýkoliv
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konflikt o to více nebezpečný a může snadněji zapříčinit její rozvrat.

Další charakteristikou rodiny je její dezintegrace. Ubývá času, kdy jsou rodinní

příslušníci pohromadě. Vázne komunikace a vzájemné sdělování si zážitků. Myslím

si, že to je i tím, že děti tráví více času u televize či počítače a ubývá komunikace

mezi nimi a okolím, včetně jejich rodičů, kamarádů či vzdálenější rodiny.

Současnou rodinu ohrožuje také nadměrné zatížení rodičů pracovními povin-

nostmi, z něhož vyplývá časové zaneprázdnění. To s sebou přináší vyčerpání a nedo-

statek sil na výchovu dětí. Tento nedostatek bývá následně kompenzován přísunem

materiálních prostředků a vysokým kapesným pro děti. Tento jev přispívá ke změně

hodnotového systému mladé generace, charakterových vlastností dětí (neskromnost,

sobeckost), které mohou nakonec vést až k jejich deviantnímu chování.

Model rodiny bývá často dvoukariérový. To je další jev, charakterizující moderní

rodinu.

Nemusíme zdůrazňovat, že k dnešním rodinám bohužel patří také vyšší výskyt

rozvodů. Česká republika patří k zemím s nejvyšším počtem rozvodů. Prakticky se

rozvádí každé druhé manželství. Ročně o trvalý vztah k jednomu rodiči přichází

zhruba třicet tisíc dětí.

Posledním znakem dnešní rodiny, který uvádí Kraus, je diferencovanost rodiny

podle socioekonomické úrovně. Mnoho rodin, zvláště jsou ohroženy mladé rodiny

s dětmi, trpí materiálním nedostatkem. Bohužel své problémy často řeší půjčkami

a dostávají se tak do bludného kruhu. Důsledkem například je, že děti ze sociálně

slabších rodinách jsou více ohroženy šikanou a častěji se u nich objevuje i deviantní

chování.

Tolik se o moderní rodině vyjadřuje Blahoslav Kraus, můžeme se zamyslet, v

kolika bodech se jeho názor a názor náš na dnešní rodinu shodují.

2.2 Proměny české rodiny podle výzkumů

Pokusím se uvést pohled na některé proměny české rodiny, které prezentuje Zdeněk

Helus ve své knize [6]:

V České republice dochází v rozmezích let 1961 – 2001 k trvalému a akcelerují-
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címu snižování podílu rodinných domácností (muž a žena, kteří žijí pospolu). V roce

1961 jich bylo 75 %, ale v roce 2001 už jen 55 %.

Nejrychlejší početní růst zaznamenávají v uvedeném období domácnosti, ozna-

čené jako neúplná rodina (jeden rodič s dítětem) a to z 8 % na 15 % populace České

republiky.

Výrazné změny probíhají v reprodukčním chování žen a hodnotové orientace

ve vztahu k početí. V 70. letech 20. století dochází u nás k výraznému zvýšení

porodnosti (oproti obvyklému počtu 140 tisíc ročně narozených dětí je to více než

190 tisíc).

Další údaj se týká nárůstu rozvodovosti. Z výsledků lze vyvodit 45 % pravděpo-

dobnost, že dnes uzavíráme manželství skončí rozvodem.

Souhlasím i s tvrzením autora, že pedagog nemůže tyto věci nevidět a jeho nepři-

pravenost být zde svým žákům oporou bude stále více pociťována jako nedostatek

v jeho odborných kompetencích.

2.3 Typy rodiny

Velice přínosný je– tzv. Dotazník funkčnosti rodiny. Vypracoval ho Jiří Dunov-

ský [28] pro potřeby praxe jako diagnostický nástroj hodnotící funkčnost rodiny

sledovaného dítěte. Opírá se o hodnocení osmi diagnostických kritérií:

1. složení rodiny

2. stabilita rodiny

3. sociálně-ekonomická situace (vycházející z věku, z rodinného stavu, vzdělání,

zaměstnání rodičů, z příjmu a bydlení rodiny)

4. osobnost rodičů (jejich zdravotní i psychický stav a úroveň jejich společenské

adaptace)

5. osobnost sourozenců

6. osobnost dítěte

7. zájem o dítě

8. péče o dítě
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Na základě výsledku výzkumu byly autorem definovány čtyři typy rodin, které

bych ráda uvedla:

2.3.1 Funkční rodina

Funkční rodina optimálně plní všechny své funkce (výchovné, biologické, ekonomické,

kulturní, rekreační).

Vztahy v takové rodině jsou harmonické, převládá pozitivní atmosféra, pevný je i

vztah mezi rodiči, samozřejmý je vzájemný ohled a respekt. Rodiče i děti adekvátně

řeší přirozené obtíže související s vývojem dítěte a vývojovými etapami rodiny.

Výchovné styly rodičů neohrožují rozvoj dítěte, ale naopak podporují jeho tvořivé

myšlení a jednání, rozvíjí jeho sebevědomí.

Velice pozitivní je fakt, že takových rodin je v běžné populaci většina.

2.3.2 Problémová rodina

Problémová rodina je rodina, kde se vyskytne nějaká porucha některých funkcí, které

však vážněji neohrožují a nenarušují zdravý vývoj dítěte.

Rodina je schopna tyto problémy vlastními silami řešit či kompenzovat. Popř. s

jednorázovou či krátkodobou pomocí zvenčí.

2.3.3 Dysfunkční rodina

V dysfunkční rodině se vyskytují vážné poruchy. Jsou hlubší než v rodinách problé-

mových. Rodina neplní nějakou nebo také žádnou ze svých funkcí. Zcela nefunguje

jako celek a tím negativně ovlivňuje a poškozuje vývoj dítěte.

Vládne zde atmosféra nedůvěry, očekávání nepříjemností, vázne komunikace, pře-

važuje ironizování a zvládání běžného rodinného chodu s obtížemi.

Bohužel, tyto problémy není schopna zvládnout a řešit sama (alkoholici, nar-

komané, tři generace v malém bytě atd.), proto je potřeba institucionální pomoci

zvenčí.

Tuto rodinu tvoří sice méně procent, ale o to je horší, protože je příčinou nejen

psychických onemocnění dítěte, ale i mnoha výchovných a výukových problémů.
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Dítě pak bývá odebráno a dáno do náhradní rodinné péče. I s dysfunkční rodinou

jsem se setkala v blízkém okolí.

2.3.4 Afunkční rodina

U afunkční rodiny jsou poruchy až tak velké, že rodina neplní svůj základní úkol.

Dítěti závažným způsobem škodí nebo ho dokonce ohrožuje v samotné existenci. A

to tak, že dochází k fyzickému a psychickému týrání, až k záhubě dítěte.

Zde je rozhodně nutné, aby zasáhla instituce, zbavila rodiče práv, vzala dítě z

rodiny a umístila jej do náhradní rodiny či institucionální péče. Je to jediné řešení,

které může dítěti prospět.

2.4 Funkce rodiny

Určitě je dobré si uvědomit, jaké funkce má instituce rodiny. Podle většiny odbor-

níků, kteří se shodují v tom, že plní rodina řadu specifických funkcí, se uvádějí

zejména funkce biologicko-reprodukční, ekonomická, socializační, emocionální a v

neposlední řadě také ochranná. Tyto a její další funkce hovoří ve prospěch rodiny a

jejího lepšího postavení ve společnosti.

Aby rodina fungovala tak jak má, měli by rodiče především dětem poskytovat

všechny zmíněné funkce. Dítě by se mělo cítit v bezpečí, podporováno, milováno.

Samozřejmostí je, že základní potřeby dítěte by měly být uspokojeny. Jakmile dítě

vyrůstá v takovémto harmonickém prostředí, má dobré předpoklady, aby z něj vy-

rostla správná, psychicky zdatná osobnost.

Podle většiny odborníků a jejich shody, rodina plní řadu specifických funkcí, a

to zejména funkci biologicko-reprodukční, ekonomickou, socializační, emocionální a

v neposlední řadě také ochrannou.

„Jako poruchy rodiny označujeme situace, kdy rodina z nějakého důvodu a v

různé míře neplní své funkce a základní požadavky dané společenskými a právními

normami. Poruchy rodiny se nejčastěji projeví jako selhání jednoho nebo více členů

rodiny, což vede k nedostatečnému plnění některých nebo všech funkcí.ÿ [9, str. 28]

Ne každá rodina plní všechny tyto funkce tak, jak by měla. Z tohoto důvodu
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se právě neplnění těchto funkcí může odrazit na jejich chování a jednání . Škola se

snaží tyto příznaky včas řešit, ale právě pro špatnou spolupráci školy a rodiny je to

někdy velmi těžké. Proto by měla rodina se školou více spolupracovat a brát ji jako

partnera a ne jako povinnost pro své dítě.

2.5 Závěrem o rodině

V závěru této části o rodině bych ráda uvedla, že „rodina pochopitelně není jedinou

institucí, která bude ovlivňovat vývoj dítěte, ale jako jediná má jedinečnou možnost

dítě formovat od samého začátku v jeho nejcitlivějších fázích života.ÿ [17, str. 15]

Podle M. Vágnerové [29, str. 170] a její definice: „Úplná rodina je vztahovým

rámcem, který zahrnuje oba rodiče a popřípadě i další její členy (sourozenci, pra-

rodiče atd.). Otec i matka jsou naprostou samozřejmou součástí rodiny jako jedné

z významných složek světa dítěte. Sdílejí s ním převážnou část jeho života. V této

době si rodina nahromadí různé zážitky, které vytváří její společnou historii. Tato

zkušenost přispívá k pocitu vzájemnosti rodinného soužití a činí jej jedinečným a

smysluplným.ÿ

Nemohla bych opomenout ani názor Zdeňka Matějčka, který ve své knize [18,

str. 38] Co, kdy a jak ve výchově dětí uvádí: „Nyní se dobře ukazuje, že do rodiny

patří i babičky a dědečkové (i když v ní nemusejí být zabydleni), další příbuzenstvo,

blízcí přátelé – a ovšem i sourozenci dítěte.ÿ

Samozřejmě, že pohledů na to, jak vyjádřit rodinu, existuje velké množství. Vět-

šina z nich definuje rodinu jako základní společenskou jednotku. Pro mě osobně

rodina zůstává místem, kde žijí nejbližší lidé, kteří k sobě patří a jsou spojeni po-

krevním poutem. Místem, kde by měl každý člen najít bezpečí, lásku a prostor pro

svůj rozvoj, místem každodenních radostí a starostí. Záleží mi na rodině a nedokáži

si život bez ní představit. Pokud bychom ale na rodinu hleděli z pedagogického hle-

diska, musíme ji vidět i očima dětí a to, ve smyslu koho samotné dítě považuje za

svoji rodinu. Zda skupinu lidí, se kterými žije nebo jednotlivce. Přestože by tomu

odborníci mohli říci, že to není rodina, v tom případě bych totiž souhlasila s cítěním

dítěte a s jeho pojetím rodiny.
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Naše školství provází již několik roků změny, dotýkající se prostředí školy a ovliv-

ňují její klima. Je samozřejmé, že bez příznivého klimatu se nemůže zvyšovat školní

efektivita. Škola – třída v základní škole, kterou žák navštěvuje, má svoje klima. Se

školním klimatem souvisí výkonnostní status třídy. Mám tím namysli počet úspěš-

ných žáků ve srovnání s neúspěšnými. Do některé třídy se žáci mohou těšit, avšak

existují i třídy, kde jsou žáci nešťastní, zažívají posměch, napadání a mají strach

mezi ostatní spolužáky chodit.

Stejně jako v rodině, má i toto klima vliv na psychický vývoj a utváření jedince.

Klima ve škole a třídě proto ovlivňuje i žákův vztah ke spolužákům, k učiteli, k

předmětům, které se učí, a ke škole jako takové. A především, což si jistě ani neuvě-

domujeme, formuje i vztahy mezi školou a rodinou. Jsou to učitelé, kteří jsou jeho

hlavními tvůrci a aktéry ve škole a ve třídě. Jejich úkolem by tak mělo být navodit

a spolu s žáky vytvořit co nejvíce pozitivní klima, které povede ke vzájemné důvěře

a k radosti z práce v tomto trojúhelníku vztahů: rodina-dítě-učitel (škola). Protože

dobré školní klima směřuje k jejich pracovní spokojenosti.

„Klima je emoční reakcí na kulturu školy. To znamená, že ve školách s velmi

podobnou kulturou může být různé klima, podle toho, jak jsou tyto normy či hod-

noty interpretovány. Podobně se dá říci, že klima je reakcí i na fyzické prostředí

školy či na určité události. Klima je tedy jakousi emoční či prožitkovou výslednicí

různých interpretací či percepcí všech možných vnímatelných aspektů školy. Klima

je pojímáno zejména jako stav či cíl samo o sobě a nikoliv jako prostředek k dosažení

nějakých cílů.ÿ [7, str. 37]

„Klima je jedním z výrazných faktorů, který ovlivňuje celkové výsledky práce

školy, spokojenost pracovníků i žáků (stejně jako zprostředkovaně rodičů) se svou

školou, pracovní výkonnost, ale i pověst školy. Klima tvoří jakýsi obraz svědčící o
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mezilidských vztazích, které ve škole existují.ÿ [25, str. 19]

3.1 Sociální klima školy

Kvalitní výchovně-vzdělávací výsledky podle Jiřího Mareše nezáleží pouze na jedin-

cích, na individuálním úsilí, vzdělávání a výcviku, ale především na mikrosociálních

vlivech – specifických rysech rodiny, zvlášnostech školní třídy, učitelského sboru i

na zvláštnostech konkrétní školy. Tyto vlivy navozují určitý typ vzájemných me-

zilidských vztahů, spolupráce, soutěžení, nepřátelství, žákovských vztahů k učivu,

vyučovacím předmětům, ale i k důležitosti vzdělávání pro život. Podporují dosažení

některých výsledků, ale také brzdí jiné, možná i lepší. [16]

Již dlouho se studují sociálněpsychologické charakteristiky různých mikrosociál-

ních prostředí. Při popisu sociálněpsychologických jevů ve škole se setkáváme s růz-

nými termíny. Běžně se používají například: prostředí, klima, atmosféra s přívlastky

– edukační, výukový, učební, sociální, emocionální, psychologický, sociálněpsycho-

logický, sociálně-emocionální. V souvislosti se školou též kultura školy. Stanovisko

Jiřího Mareše zní, že termíny by měly být obsahově neutrální, aby dokázaly zachytit

celou škálu významů od pozitivních až po negativní. [16]

3.1.1 Prostředí školy

Termín prostředí školy má široký rozsah a týká se i jiných aspektů než sociálně-

psychologických. Zahrnuje například architektonické aspekty (řešení učebny, její vy-

bavení, velikost, rozmístění nábytku, tříd, řešení sborovny, tělocvičny, šaten, atd.),

hygienické (akustika, vytápění, větrání, osvětlení), ergonomické (uspořádání pra-

covních míst učitele a žáků, vhodnost nábytku pro soustředěnou práci, rozmístění

ovládacích prvků v učebně), estetické, akustické (úroveň hluku a šumu, odraz zvuku,

akustika učebny) a organizační (počty učitelů a žáků vzhledem ke kapacitě a dispo-

zici školy, dělení a spojování tříd).
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3.1.2 Sociální atmosféra školy

Jedná se naopak o velmi úzký termín, který vyjadřuje krátké trvání a vysokou

proměnlivost. Atmosféra se ve třídě mění velmi rychle, spíše netrvá déle než jednu

nebo několik vyučujících hodin, záleží na situaci (známe například atmosféru ve třídě

před písemnou prací, po velké přestávce, při odpoledním vyučování, po rvačce mezi

žáky, atmosféru po sdělení, že odpadá neoblíbený vyučovací předmět, při zkoušení,

atd.).

3.2 Pozitivní klima školy

Pozitivní klima je podmínkou pro efektivní proces vyučování a učení. Nevzniká jen

tak samo o sobě, ale vytváří se. Jde o dlouhodobé formování. Je jistě přáním a

doufám, že snad také cílem každé školy působit na okolí co nejlépe. Měla by i při

vstupu do školy dýchat pozitivní atmosféra. Toto by však pro školu mělo platit i

zevnitř a snaha o vytvoření pozitivního klimatu uvnitř školy by měla být na prvním

místě. Klima v jakékoli pracovní skupině má vliv na psychiku jednotlivce a významně

ovlivňuje i pracovní výkonnost celé skupiny. Ve škole s pozitivním klimatem je tudíž

nejvyšší produktivita práce. Vytváření pozitivního klimatu ve škole je úkolem hlavně

ředitele, ale také učitelů.

Pozitivní školní klima je také důležité pro alternativní školy a programy jako

například Projekt škola podporující zdraví, Dokážu to, Začít spolu, Škola hrou a

další, ke kterým se mohou školy přihlásit.

Na pozitivní klima je třeba hledět očima jak žáka i učitele, tak i rodičů a veřej-

nosti.

Důležité znaky pozitivního klimatu vyčlenila Helena Grecmanová [5] takto:

• Pozitivní školní klima z hlediska žáků:

– umožňuje samostatné objevné učení, ze kterého má žák radost

– klade požadavky, odpovídající individuálním schopnostem žáka

– dává žákovi jistotu, že bude akceptován

– umožňuje žákovi zažít úspěch
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– je pro žáka organizačně přehledné

– zprostředkuje žákovi vědomí, že se k němu přistupuje spravedlivě

– dává žákovi možnost tvořit školu jako vlastní životní prostor a jako tako-

vou ji vnímat

• Pozitivní školní klima z hlediska učitelů:

– obecně je chápáno jako pracoviště, kde učitel rád pracuje, dobře a adresně

učí, rád spolupracuje se žáky, rodiči a kolegy

– umožňuje učiteli prožívat citový soulad a pocit sounáležitosti s ostatními

učiteli, úspěch v oboru jeho působnosti a pocit seberealizace v práci, pocit

samostatnosti a svobody v práci, radost z pochvaly a uznání, ze spraved-

livého ohodnocení, spokojenost s daným stavem věcí i s bezkonfliktní

atmosférou

• Pozitivní školní klima z hlediska rodičů:

– vstřícnost učitelů

– spravedlivé hodnocení a zacházení s dětmi

– transparentnost rozhodnutí

– vychovatelská kvalifikovanost a vyučovací kompetentnost učitelů

– vhodná motivace žáků k učení

– individuální podpora každého dítěte

– cílevědomá práce školy s ohledem na úroveň žáků v kognitivní a emocio-

nální oblasti

• Pozitivní školní klima z hlediska veřejnosti musí žáky připravit k:

– úspěšnému zapojení se do odborného a pracovního života

– svéprávné a zodpovědné účasti na veřejném životě

– angažovanosti pro společenské záležitosti

– osobní a odborné mobilitě

– dodržování sociálních a pracovních ctností

„Změnit klima školy není možné zavedením ryze technologických opatření, které

změní jen pravidla hry a používané postupy. Technologické inovace lze zavádět ve
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výrobních podnicích, ve škole však nejde o výrobní nástroje a výrobky, nýbrž o živé

lidi, o učitele a žáky.ÿ [7, str. 37]

Jak tedy můžeme pozitivně ovlivnit a změnit klima spolupráce rodiny a školy?

Jak klima třídy? Odborná literatura, jak jsem již uváděla, nám přeci sděluje, že

jsme to my – učitelé, hlavními tvůrci klimatu jak ve škole, tak i ve třídě. Zaručeně

nevím, jak bych já sama měla poradit, aby se klima zlepšilo, ale určitě bych začala

z pozice budoucí učitelky tak, abych pozitivně pracovala sama na sobě. A pokud by

nás takových bylo více, pak není tolik potřeba přemýšlet na tím, jak klima vylepšit.
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4.1 Výběr školy

Mnoho rodičů budoucích prvňáčků si klade otázku, kterou školu by bylo dobré pro

dítě vybrat, protože dříve to bylo tak, že dítě automaticky navštěvovalo základní

školu podle místa bydliště, a tak si rodiče nemuseli lámat hlavu. V současné době

sice také existují tzv. spádové školy (termín stanovem i školským zákonem), kam by

se rodiče měli dostavit s dítětem k zápisu, mnozí však přemýšlejí i o jiné základní

škole. Například o vzdělávacích programech, které kladou velký důraz na partnerství

školy, rodiny a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání.

Klíč k vysvětlení příčin vzniku alternativních škol můžeme vidět v neustálých

snahách lidské civilizace měnit a zdokonalovat to, co je již vytvořeno – instituce,

postupy, teorie, lidské výtvory. A tak můžeme po staletí sledovat pokusy o změny,

o inovace, o alternativní řešení školy jako instituce. [20, str. 15]

Další rozdíl mezi standardními a alternativními školami spočívá ve vztahu uči-

telů a studentů. Ve standardní škole se udržuje určitý sociální odstup mezi učiteli a

studenty, kdežto v alternativní škole se učitelé vědomě snaží tento odstup elimino-

vat. [20, str. 84]

Z mnoha alternativních modelů jsem si vybrala vzdělávací program Začít spolu

a alternativní školu podle Marie Montessoriové, vzdělávací programy zaměřené na

spolupráci rodiny a školy.

4.1.1 Vzdělávací program Začít spolu

Vzdělávací program Začít spolu (v mezinárodním označení „Step by Stepÿ) je v

České republice realizován od roku 1994 v mateřských a od roku 1996 v základ-
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ních školách. Jde o vzdělávací program zdůrazňující individuální přístup k dítěti,

partnerství školy, rodiny a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání.

Ve vzdělávacím programu Začít spolu vycházíme z přesvědčení, že rodiny jsou

primárními vychovateli svých dětí, mají na výchovu a vývoj svých dětí největší vliv,

rodiče nesou odpovědnost za vzdělávání svých dětí, a proto mají právo spolurozho-

dovat o jeho naplňování, rodiče a učitelé jsou rovnocennými partnery. [12, str. 149]

Zaujala mne také „dohoda o vzájemné spolupráciÿ mezi rodinou a školou, zá-

vazky učitelů a závazky rodičů. Uvádím ji proto v příloze C.

Náměty ke spolupráci mezi rodinou a školou

Pro větší přehlednost můžeme vymezit tři rámcové kategorie spolupráce školy s

rodinou:

1. osobní kontakt školy/učitele s rodinou

2. písemné formy spolupráce školy/učitele s rodinou

3. rodiče ve třídě

Desatero pro spolupráci s rodinou

Uvádím zde i velice přínosné desatero pro spolupráci školy s rodinou, které popisují

Věra Krejčová a Jana Kargerová ve své knize. [12, str. 150]

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 ukon-

čení školní docházky svého dítěte. Informace požadované od rodin omezujeme

pouze na takové, které jsou nezbytně nutné k zajištění efektivního vzdělávání
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dětí. Informace a záznamy o dítěti mají k dispozici pouze jeho 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 va-

riant, rodiče se mohou zapisovat do harmonogramu konzultací.

8. Zaměřujeme se na silné stránky rodiny a poskytujeme jí pozitivní zpětnou

vazbu.

Zdůrazňujeme silné stránky rodiny a dosažené úspěchy. Dáváme rodinám na-

jevo, že si ceníme jejich spolupráce a zapojení ve třídě.

9. Spolupracujeme s dalšími partnery školy.

Jsme otevření spolupráci s ostatními institucemi a organizacemi, jejichž nabí-

dek využíváme, a naopak, přispíváme jim v rámci svých možností naší prací.
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10. Víme, že všechno nejde hned . . . .

Partnerské vztahy a intenzivní spolupráci s rodiči budujeme postupně, prů-

běžným stavěním na malých úspěších. Vyžaduje to čas a úsilí. Víme, že je to

náročné, ale nevzdáváme se.

4.1.2 Základní školy Marie Montessori

Domnívám se, že úzká spolupráce rodiny a školy je v Montessori pedagogice jeden ze

zásadních a nejdůležitějších principů. Vychází z toho, že učitel by měl být v kontaktu

s rodiči co nejvíce a že vzdělávání je společná odpovědnost školy a rodiny. Přispívá

k dobrému prospěchu dětí, podporuje jejich kladný vztah ke škole a vzdělávání.

Rodiče mají možnost se kdykoliv zúčastnit školního dne, navštívit třídu a pra-

covat společně s dítětem. Společně s nimi škola vytváří její program. Časté jsou

třídní schůzky s ukázkou práce dětí ve škole, i jejich přítomnost při konzultacích

je samozřejmostí. Jsou organizovány téměř každý měsíc, také konzultace s učitelem

jsou možné denně po skončení výuky.

Zapojení rodičů je také časté v aktivitách, které jsou naplánovány v průběhu

celého roku. Velmi přínosné jsou i společné oslavy svátků, posezení s rodiči, výlety

a různé programy, které samozřejmě mají za úkol podporovat vztahy mezi rodinou

a školou. Setkala jsem se i s tím, že rodiče se podílejí na materiálním vybavení

třídy a školy. Častější je i jejich finanční podpora, výroba pomůcek, spolupráce při

zajišťování připraveného prostředí.

Je určitě důležité, že rodičům se líbí, jak se s nimi i s dětmi jedná. A to jako s

rovnocennými partnery. Je pro ně nezbytné vědět, čemu se děti učí, co mohou roz-

víjet, jak se s nimi jedná a co mohou do budoucna očekávat. Pracují i se speciálními

Montessori pomůckami, které si mohou vyzkoušet i rodiče.

Je ale dobré, aby rodiče absolvovali před začátkem výuky osobní setkání, kde je

učitel seznámí se základními principy Montessori pedagogiky a zásadami, které je

třeba dodržovat. Také vím, že probíhá vzdělávání rodičů na kurzech a přednáškách.

„Pomoz mi, abych to mohl udělat sámÿ. Neměla bych opomenout ani tento

vzdělávací princip a hlavní krédo její pedagogiky. Lze ho shrnout do požadavku
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dítěte vůči vychovateli. [20, str. 27]

Úkolem dospělých je to, aby dítě vlastními silami a svým tempem získávalo nové

vědomosti a dovednosti, vzrůstalo do světa, který ho obklopuje.

Rozvíjí vztahy a sebedůvěru. Děti se učí navzájem, mají příležitost být učeny

vrstevníky a také přijmout roli učitele. Ve věkově smíšených třídách si budují blízké

vztahy a sebedůvěru daleko účinněji než ve třídách homogenních.

Zaujalo mě i to, že učitel je rádce a rovnocenný partner, dítěti pomáhá, projevuje

vstřícnost, otevřenost, trpělivost k dítěti, láskyplný přístup ke každému dítěti, což

si myslím, že v běžných základních školách bohužel moc často nevidím.

Děti zde spolupracují a pomáhají si ve věkově smíšených skupinách. Dítě je ve-

deno ke společnému učení, spolupráci a vzájemné pomoci, ke komunikaci, k empatii

a ohleduplnosti. Učí se od svých spolužáků různé způsoby práce, starší spolužák je

rádce a pomocník. Nejúspěšnější lidé jsou obvykle ti, kteří dokáží spolupracovat s

ostatními. Což si myslím, je smysluplná myšlenka a bohužel se v tradičních školách

setkávám s opakem, a to odrazování od ní. Pohlíží se totiž na ni, podle mého názoru,

jako na „podvádění, opisování a práci vůdceÿ.

Je mi jasné, že Montessori školy jsou dnes již osvědčenou formou spolupráce školy

s rodiči. A za sebe mohu říci, že by se mi velmi líbilo jednání jako s rovnocenným

partnerem – ať už z pozice budoucí učitelky nebo z pozice rodiče.
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Význam spolupráce rodiny a školy je značný. V posledních letech se v peda-

gogice zvyšuje zájem o tuto problematiku, spolupráce je tématem diskutovaným,

uznávaným a velice důležitým. Avšak podle mého mínění se stále – poněkud málo

– zabýváme otázkou komunikace a partnerstvím s rodičovskou veřejností. Základem

je, aby škola i rodiče spolupracovali tak, aby na tom bylo nejlépe samotné dítě.

Když se dospělí mezi sebou znají a hledají společnou cestu, jak nejlépe vychovat

a naučit své děti „žítÿ, dá se předejít různým problémovým situacím, vše lze vyřešit

v klidu a s rozvahou. Dá se říci, že prvotně rodiče zásadně ovlivňují život dítěte a

připraví mu tak podmínky ke vzdělání. Škola by měla přispívat k dalšímu rozvoji

dítěte a to nejen nových poznatků, ale i k všestranné osobnosti dítěte.

Velice významnou oblastí je spolupráce i mezi učiteli, také základní podmínka

pro rozvoj školy a jejich profesionality. Přestože nejpřirozeněji probíhá mezi učiteli

v rámci jedné základní školy, někteří spolupracují s učiteli z různých škol.

Studiem odborné literatury i na základě svých vlastních zkušeností a zkušeností

paní učitelek a dále také mých spolužáků – budoucích a i současných učitelek a uči-

telů základních škol, jsem zjišťovala, proč je spolupráce mezi nimi a rodiči prospěšná

a také potřebná. A to nejen pro úspěšný průběh základní školní docházky dítěte, ale

i pro jeho další optimální vývoj osobnosti.

Závěr je tedy, podle mého názoru, jednoznačný – spojit vzájemné snahy pedagogů

a rodičů ve prospěch zkvalitnění výchovy a vzdělávaní dětí. Protože jak pedagogy,

tak rodiče spojuje společný zájem – učinit to nejlepší pro každé jednotlivé dítě.
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VÝZKUM SPOLUPRÁCE RODIČŮ, UČITELŮ A

BUDOUCÍCH UČITELŮ NA PŘÍKLADU VYBRANÉ

ŠKOLY

6.1 Vymezení výzkumné problematiky diplomové práce

Druhý směr mé diplomové práce představuje část praktická, v níž se věnuji explora-

tivní metodě dotazování (dotazníkovému šetření a rozhovoru) mezi pedagogy, rodiči

i budoucími učiteli základních škol. Pro realizaci výzkumného šetření jsem vybrala

především základní školu V Rybníčkách v Praze, kterou jsem dlouhodoběji navště-

vovala při současných studiích na Pedagogické fakultě UK. Právě díky velmi dobré

osobní zkušenosti s touto konkrétní školou jsem se rozhodla realizovat dotazníkové

šetření zde. Zajímalo mě, jak jsou rodiče spokojeni se školou, o jaký typ spolupráce

mají zájem, zda si učitelé a také budoucí učitelé uvědomují nutnost spolupráce s

rodiči či zda jsou učitelé ochotni nabídnout rodičům jiné možnosti spolupráce než

tradiční třídní schůzky. A také to, zda si učitelé, rodiče a budoucí učitelé myslí, že

je vzájemná spolupráce na dobré úrovni.

6.2 Metody výzkumného šetření

Při zjišťování odpovědí na sledované otázky jsem použila tyto pedagogické výzkumné

metody:

• dotazník pro budoucí učitele (studující učitelství pro 1. stupeň ZŠ)

• dotazník pro učitele základních škol

• dotazník pro rodiče dětí základní školy

• rozhovor s učiteli základních škol
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Zpracovala jsem dotazník a zadala jsem ho v rámci předvýzkumu rodičům a

učitelům na základní škole V Rybníčkách v Praze v průběhu mého studia na peda-

gogické fakultě. Obsahoval 10 nebo 11 položek. Na 2 položky respondenti odpovídali

vlastními odpověďmi. Dotazník pro učitele přikládám v příloze B. Věřila jsem však,

že se mi v mé práci podaří za období (září 2006 – březen 2010) dotazníky adminis-

trovat. Avšak návratnost dotazníků se stala velkou nevýhodou, byla velmi nízká. Z

tohoto důvodu mě nakonec napadlo to, že dotazníky vytvořím formou internetových

stránek. A v závěru jsem byla potěšena. Návratnost stoupla téměř u každé kategorie

dotazovaných na 100 % .

6.3 Stručná charakteristika zkoumané školy

Nejdříve bych chtěla uvést stručnější charakteristiku školy:

Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách je zřízena Městskou částí jako příspěv-

ková organizace s právní subjektivitou. Nachází se ve starší panelové zástavbě poblíž

stanice A metra Skalka. Budova byla otevřena v roce 1961, od té doby funguje bez

přerušení. Ve školním roce 2010 – 2011 ji navštěvuje celkem 397 žáků. Mladší žáci

využívají možnosti navštěvovat školní družinu. V odpoledních hodinách si žáci mo-

hou vybrat z nabídky 25 zájmových kroužků. Celkem 350 dětí se stravuje ve školní

jídelně, která nabízí výběr ze dvou jídel.

Výuka probíhá podle dokumentu č. 16847/96-2, Základní škola a podle ŠVP

– RVP – Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Program není

tématicky zaměřen, je to tedy zaměření všeobecné. Pro přístup učitelů je charakte-

ristická vstřícnost k dětem současně s náročností při výuce. Úzká spolupráce s rodiči

je samozřejmostí.

Důležitým aspektem je pravidelná spolupráce s OPPP. Školní psycholožka pra-

videlně dochází do školy a řeší s vyučujícími problémy dětí, které vyžadují specifický

přístup, radí při volbě povolání. Žáci se pravidelně zúčastňují obvodních soutěží a

olympiád.

Škola organizuje lyžařský výcvik (pro žáky 7. ročníků), školy v přírodě, žáci 3.

tříd se učí plavat. Třídy jsou vybaveny moderním účelným nábytkem. V odborných
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pracovnách jsou využívány k výuce interaktivní tabule.

O velkých přestávkách mají žáci možnost hrát relaxačně stolní tenis, nebo při

příznivém počasí vyběhnou na školní zahradu. V letním období je pro výuku využí-

vána školní zahrada s letní učebnou. Pro výuku tělesné výchovy slouží velká a malá

tělocvična, posilovna a školní hřiště, na kterém se letos začne rekonstruovat běžecká

dráha a sektor pro skok daleký.

6.4 Vyhodnocení výzkumných dat a jejich interpretace

Od počátku mi bylo jasné, že se mi nepodaří ihned oslovit všechny rodiče. Přesto

jsem je prosila a neustále žádala, aby si našli alespoň chviličku, a tak mi nakonec

dotazník rodiče vyplnili.

Při výběru otázek v mém dotazníku pro rodiče jsem si plně uvědomovala, že

nejsou homogenní skupinou, ale že jsou podle Milady Rabušicové „naopak strati-

fikováni na základě socioekonomickém, kulturním či etnickém, čímž jsou odlišeny

jejich zájmy a potřeby.ÿ [22, str. 16]

6.5 Vyhodnocení dotazníků

Návratnost dotazníků

Rozdaných dotazníků Vrácených dotazníků Návratnost v %

Učitelé 30 30 100

Budoucí učitelé 31 31 100

Rodiče 31 30 97

Tabulka 6.1: Počet rozdaných a vrácených dotazníků

6.6 Dotazník pro budoucí učitele základních škol

Vyhodnocením následujících položek jsem získala informace o tom, jak si budoucí

učitelé představují spolupráci s rodiči.
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Otázka 1. Je spolupráce rodiny a školy na dobré úrovni?
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Závěr: Jak se tedy z prvního grafu ukázalo, spolupráce rodiny a školy většině (19)

budoucím učitelům vyhovuje a jsou s ní spokojeni. Nespokojená část dotazovaných

(10) je ale také poměrně značná a hodnotí úroveň spolupráce spíše negativně. Pouze

dva respondenti uvedli, že souhlasí s tvrzením, že je opravdu dobrá.

Otázka 2. Klesá účast rodičů na třídních schůzkách od 1. roku školní do-

cházky?
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Závěr: Převážná většina (19) budoucích učitelů si myslí, že účast na třídních

schůzkách od 1. roku školní docházky klesá. Ostatní respondenti spíše souhlasí (8),

či spíše nesouhlasí (4). Jen 1 respondent zcela nesouhlasí s výše uvedeným tvrzením.
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Otázka 3. Převažuje u rodičů zájem o individuální konzultaci nad třídní

schůzkou?
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Závěr: Jak lze vyčíst z grafu, procento odpovědí na tvrzení, že zájem o indivi-

duální konzultace převažuje nad třídní schůzkou, je vysoké (26). Spíše nesouhlasí 5

respondentů.

Otázka 4. Podílí se rodiče s dětmi na domácí přípravě?
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Závěr: K otázce se převážná většina vyjádřila kladně (29). Myslí si, že se rodiče s

dětmi podílí na domácí přípravě. Pouze 2 budoucí učitelé mají názor opačný.
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Otázka 5. Rodiče se nejvíce zajímají o prospěch žáků.
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Závěr: K tomuto dotazu se také většina respondentů vyjádřila kladně (29). Z

dotazovaných budoucích učitelů uvedli 2 názor – spíše nesouhlasím a nikdo nevybral

odpověď – nesouhlasím.

Otázka 6. Rodiče se nejvíce zajímají o chování žáků.
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Závěr: Zde respondenti (24) spíše souhlasili s tvrzením, že se rodiče nejvíce zají-

mají o chování žáků. Část (6) si myslí spíše opak a 1 zcela nesouhlasí.

66



KAPITOLA 6. VÝZKUM SPOLUPRÁCE

Otázka 7. Učitel dostatečně informuje rodiče, jak mohou pomoci dítěti s do-

mácími úkoly.
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Závěr: K této problematice se budoucí učitelé vyjádřili velmi různě. A to tak, že

někteří učitelé informují rodiče, jak pomoci dítěti s úkoly a jiní spíše ne. Byly zde

opravdu zastoupeny všechny možné odpovědi a celkem se stejným výsledkem (10),

(9), (12). Část respondentů (7) nevěděla, jak se má rozhodnout.

Otázka 8. Jaký způsob informování o výsledcích dítěte se Ti zdá vhodný?
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Závěr: Otázka týkající se vhodného způsobu informovanosti o výsledcích dítěte je

zcela zřetelná. Zjistila jsem, že skoro třičtvrtě respondentů (17) je spokojeno s třídní

schůzkou. Přibližně čtvrtině (7) vyhovuje písemná zpráva a 2 budoucí učitelé by si

přáli informovat prostřednictvím internetu.
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Otázka 9. Myslíš si, že rodiče mají při jednání se školou pocit rovnocenného

partnerství?
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Závěr: Je zde patrné, že názory budoucích učitelů jsou různé. Avšak převažuje

myšlenka, že rodiče dnes nemají pocit rovnocenného partnerství (22), jen část re-

spondentů (9) si myslí, že ano.

Otázka 10. Považuješ hodnocení žáků ze strany učitele za objektivní?
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Závěr: Převážná většina budoucích učitelů si myslí, že hodnocení ze strany učitele

je objektivní (24), nesouhlasí jen malá část respondentů (7).
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6.7 Dotazník pro učitele základních škol

Otázka 1. Je spolupráce rodiny a školy na dobré úrovni?
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Závěr: Většina odpovědí je kladných (20). Pro většinu učitelů tedy není problém

vzájemná spolupráce. Přesto 10 učitelů si myslí, že spolupráce dobrá není.

Otázka 2. Spolupracují všichni rodiče žáků?
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Závěr: Otázka týkající se spolupráce se všemi rodiči je zcela zřetelná. Zjistila jsem,

že pouhých 8 učitelů si myslí, že spolupracují všichni rodiče, ostatní (22) jsou názoru,

že všichni nespolupracují.
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Otázka 3. Rodiče se nejvíce zajímají o prospěch žáků.
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Závěr: Z grafu vidíme, že naprostá většina (28) učitelů uvedla, že se rodiče nejvíce

zajímají o prospěch žáků, pouze 2 učitelé s tím nesouhlasí.

Otázka 4. Rodiče se nejvíce zajímají o chování žáků.
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Závěr: Zde jsou opravdu zastoupeny odpovědi různé a to celkem se stejným roz-

hodnutím. Méně učitelů (14) má dojem, že nejvíce se nezajímají rodiče o chování a

více učitelů (16) si myslí opak.
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Otázka 5. Klesá účast rodičů na třídních schůzkách od 1. roku školní do-

cházky?
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Závěr: Většina učitelů (22) odpověděla, že účast rodičů na třídních schůzkách od

1. roku školní docházky klesá. Našla se i malá část těch (8), kteří odpověděli opak.

Otázka 6. Převažuje u rodičů zájem o individuální konzultaci nad třídní

schůzkou?
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Závěr: Vidíme, že názory učitelů jsou různé. Avšak převládá myšlenka, že zájem

o individuální konzultaci nad třídní schůzkou spíše nepřevažuje, 18 dotazovaných si

to myslí. Část (12) se domnívá, že individuální konzultace je u rodičů častější.
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Otázka 7. Máte dostatečné informace o rodičích a rodinné situaci žáků?
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Závěr: Podle mínění učitelů většina z nich (20) má dostatečné informace o rodičích

a rodinné situaci žáků, menší část respondentů (10) dostatečné informace nemá.

Otázka 8. Podílí se rodiče spolu s dítětem na domácí školní přípravě?
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Závěr: Ačkoliv i na tuto otázku odpověděla převážná většina učitelů (18), že se

rodiče podílí spolu s dětmi na školní přípravě, našli se i tací (12), kteří si myslí opak.
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Otázka 9. Učitel dostatečně informuje rodiče, jak mohou pomoci dítěti s do-

mácími úkoly.
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Závěr: V případě dostatečné informovanosti z pozice učitele rodičům ohledně po-

moci s domácími úkoly, odpověděli všichni (30) respondenti jednoznačně, kladně.

Otázka 10. Učitel dostatečně informuje rodiče o školních pokrocích a chování

dítěte.
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Závěr: Z grafu vidíme, že opět všichni učitelé (30) uvedli, že dostatečně informují

rodiče o školních pokrocích a chování dítěte. Nikdo nevybral odpověď – nesouhlasím.
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Otázka 11. Rodiče mají při jednání se školou pocit rovnocenného partnerství.
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Závěr: Převážná většina (24) učitelů uvedla, že rodiče mají při jednání pocit rov-

nocenného partnerství, tudíž je spokojena. Ale byla i menší část (6) učitelů, kteří

spokojeni nebyli.

Otázka 12. Považují rodiče za objektiví hodnocení žáků ze strany učitele?
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Závěr: K této problematice se učitelé shodli ve velmi pozitivním výsledku (24).

Většina učitelů se domnívá, že rodiče považují hodnocení žáků z jejich strany za

objektivní. Pouze 6 respondentů uvedlo opak.
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6.8 Dotazník pro rodiče dětí základních škol

Otázka 1. Je spolupráce rodiny a školy na dobré úrovni?
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Závěr: Většina rodičů (16) ohodnotila spolupráci se školou jako dobrou, našlo se

ale také poměrně hodně rodičů (14), kteří se myslí, že spolupráce není dobrá.

Otázka 2. Chodíte rádi do naší školy?
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Závěr: Většina rodičů (28) se shodla v názoru, že chodí rádi do naší školy. Pouze

2 rodiče mají názor opačný.
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Otázka 3. Klesá účast rodičů na třídních schůzkách od 1. roku školní do-

cházky?
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Závěr: V případě účasti na třídních schůzkách si vyšší počet rodičů (22) myslí, že

účast klesá, nižší počet rodičů (8) se domnívá, že neklesá.

Otázka 4. Převažuje Váš zájem o individuální konzultaci nad třídní schůzkou?
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Závěr: Jak vidíme z grafu, procento odpovědí na tvrzení, že individuální konzul-

tace převažuje nad třídní schůzkou, je vysoké (22). Zcela nesouhlasí méně respon-

dentů (8).
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Otázka 5. Podílíte se spolu s dítětem na domácí školní přípravě?
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Závěr: K tomuto dotazu se respondenti vyjádřili naprosto kladně (30), tedy tak,

že se podílejí s dětmi na domácí školní přípravě.

Otázka 6. Učitel dostatečně informuje rodiče, jak mohou pomoci dítěti s do-

mácími úkoly.
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Závěr: Je zde patrné, že vyjádření rodičů je různé. A to takové, že někteří učitelé

(16) informují rodiče, jak pomoci dítěti s úkoly, a jiní (14) spíše informováni nejsou.
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Otázka 7. Jaký způsob informování o výsledcích Vašeho dítěte si představu-

jete?
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Závěr: Otázka týkající se vhodného způsobu informovanosti o výsledcích dítěte je

zcela zřetelná. Zjistila jsem, že většina rodičů (22) je s třídní schůzkou spokojena.

Našlo se ale také několik rodičů (7), kteří by si přáli informovat prostřednictvím

internetu. Písemná zpráva by vyhovovala 2 rodičům.

Otázka 8. Chtěli byste se účastnit školních akcí spolu s Vašimi dětmi?
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Závěr: K této problematice se rodiče shodli ve velmi pozitivním výsledku (24).

Většina rodičů by si tedy přála účastnit se spolu s dětmi školních akcí. Pouze 4

rodiče uvedli opak.
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Otázka 9. Rodič má při jednání se školou pocit rovnocenného partnerství.
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Závěr: V případě pocitu rovnocenného partnerství se školou, ze strany rodičů,

se téměř všichni rodiče (24) vyjádřili pozitivně. Malá část rodičů (6) měla názor

odlišný.

Otázka 10. Považujete hodnocení žáků ze strany učitele za objektivní?
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Závěr: V této otázce zde byly zastoupeny všechny možné odpovědi. A to takové,

že nejvíce rodičů (22) považuje hodnocení ze strany učitele učitelé za objektivní, jiní

(4) spíše ne. Odpověď – nesouhlasím vybrali 2 rodiče.
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6.9 Souhrnný dotazník pro rodiče, učitele a budoucí učitele

Otázka 1. Je spolupráce rodiny a školy na dobré úrovni?
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Závěr: Respondenti nemají v odpovědi na tuto otázku vyhrazený názor. Většina

odpovědí se shromažďuje mezi variantou střídmé spokojenosti (21 budoucích učitelů,

16 rodičů a 20 učitelů), resp. nespokojenosti s úrovní spolupráce rodiny a školy.

Všechny skupiny však mají většinu svých odpovědí soustředěnou do prvních třech

sloupců, a proto se zdá, že není spolupráce z pohledů respondentů na špatné úrovni.

Je však vhodné neopomenout fakt, že se spoluprácí nejsou spokojeni spíše rodiče

(14), než současní a budoucí učitelé.

Otázka 2. Klesá účast na třídních schůzkách od 1. roku školní docházky?
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Závěr: Převážná část všech repondentů spíše souhlasí s klesajícím počtem rodičů

na třídních schůzkách. Rodiče (22) a budoucí učitelé (22) mají mají v této otázce

více jasno, jelikož vyjádřili souhlas. Na druhé straně učitelé (8) se souhlasem mírně

váhají.

Otázka 3. Rodiče se nejvíce zajímají o prospěch žáků.
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Závěr: Na otázce, zda se rodiče nejvíce zajímají o prospěch žáků, se obě dota-

zované skupiny, učitelé (28) i budoucí učitelé (29), téměř shodli, když vyjádřili v

převážné většině svůj souhlas. I tak se ale dá z výsledků vypozorovat mírně roz-

dílný názor. Současní učitelé totiž nevjádřili tak razantní souhlas v odpovědi na

tuto otázku, jako učitelé budoucí.
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Otázka 4. Rodiče se nejvíce zajímají o chování žáků.
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Závěr: Jak vidíme z grafu, je zajímavé, že v otázce, zda se rodiče zajímají nejvíce

o chování žáků, se již názory obou dotazovaných skupin rozcházejí a nedochází k

výrazné shodě, jako v otázce předchozí. Budoucí učitelé (24) totiž spíše souhlasí s

tím, že se rodiče zajímají především o chování žáků. Současní učitelé (16) však s

tímto faktem spíše nesouhlasí.

Otázka 5. Převažuje u rodičů zájem o individuální konzultaci nad třídní

schůzkou?
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Závěr: Vidíme vyrovnané odpovědi učitelů, které se spíše přiklánějí k faktu, že

rodiče preferují třídní schůzky (18) nad individuální konzultací, jsou v rozporu s

názorem rodičů (22), kteří ve většině svých odpovědí vyjadřují názor opačný. Navíc
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se na stranu rodičů přiklání názor budoucích učitelů (26), kteří v odpovědi na tuto

otázku prokázali větší míru porozumění požadavkům rodičů, než dotazovaní učitelé

současní.

Otázka 6. Podílí se rodiče s dětmi na domácí přípravě?
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Závěr: Všichni rodiče (30) si myslí, že se dostatečně podílí na domácí přípravě

spolu s dětmi, jak jsem také předpokládala. Tento názor však již plně nesdílí učitelé,

kteří se rozdělují na dvě skupiny, vyjadřující s touto otázkou menší souhlas (18) až

nesouhlas (12). Je vhodné také poukázat jistě na zdravý optimismus (29) budoucích

učitelů, kteří s touto otázkou souhlasí.
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Otázka 7. Informuje učitel dostatečně rodiče, jak mohou pomoci dítěti s do-

mácími úkoly?
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Závěr: Respondenty tato otázka rozdělila na dvě skupiny. Na jedné straně učitelé

(30), kteří jasně dávají najevo svůj názor, že rodiče dostatečně informují o tom,

jak mohou dítěti pomoci s domácími úkoly. Na druhé straně rodiče (16) a budoucí

učitelé (19), kteří takto vyhrazený názor nemají a projevují v odpovědi na otázku

mírné obavy. Rodiče dokonce v nezanedbatelném počtu (14) přímo nesouhlasí.

Otázka 8. Jaký způsob informování o výsledcích dítěte je preferován?
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Závěr: Je zřejmé, že odpovědi budoucích učitelů (17) i rodičů (22) se téměř sho-

dují. Obě dotazované skupiny totiž považují třídní schůzku za nejlepší způsob in-

formování rodičů o výsledcích dítěte (ze všech nabízených možností). Našli se ale i
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tací rodiče (7), kteří by si přáli informovat prostřednictvím internetu.

Otázka 9. Mají rodiče při jednání se školou pocit rovnocenného partnerství?
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Závěr: Zde je ze situace patrné, že se názory respondentů rozcházejí a nedochází

k výrazné shodě. Názor rodičů (24) a učitelů (24) se spíše přiklánějí k faktu, že mají

pocit rovnocenného partnerstí, jsou ale v rozporu s názorem budoucích učitelů, kteří

ve většině svých odpovědí (22) vyjadřují názor opačný.

Otázka 10. Je hodnocení žáků ze strany učitele považováno za objektivní?

0

10

20

30

40

50

60

70

souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím nesouhlasím

učitelé rodiče spolužáci

Závěr: V odpovědi na tuto otázku panuje mezi všemi dotázanými respondenty s

mírným kolísáním shoda. Navíc převážná většina dotázaných spíše souhalsí s tvrze-

ním, že považuje hodnocení žáka ze strany učitele za objektvní.
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6.10 Rozhovory s učiteli základních škol

Otázka 1. Spolupracují všichni rodiče žáků?

Šárka: Spolupracují všichni, ale každý s jiným nasazením. Pravidelně se vídáme na

mimoškolních akcích, které pro děti pořádám a vždy se najde chvíle na to,

pozvat si rodiče na individuální setkání. Mám zkušenost, že pokud je požádám

osobně, přijdou vždy.

Irča: Snaží se, ale problémoví rodiče jsou stále. Jednou je člověk upozorní, ale stejně

zase příště udělají tu samou chybu, někteří jsou nepoučitelní.

Otázka 2. Zajímají se rodiče nejvíce o prospěch žáků?

Šárka: Rodiče se nejvíce zajímají o vztahy ve třídě, o to, jak jejich dítě pracuje - co

mu jde, eventuálně, co mu nejde.

Irča: Je to ale různé. Nezájem rodičů = špatný prospěch.

Otázka 3. Zajímají se rodiče nejvíce o chování žáků?

Irča: Častý dotaz od rodičů mám, jestli nezlobil(a). Ale doma se děti chovají jinak a

ve škole také. Mám sama zkušenost, že děti, když jsou doma hodně zlobivé, tak

bývají ve škole hodné, a naopak, ale samozřejmě jsou děti, které zlobí pořád,

jak doma, tak i ve škole.

Otázka 6. Podílí se rodiče spolu s dítětem na domácí školní přípravě?

Šárka: Ano, rodiče se podílejí – jsou „nuceniÿ dětmi. Pokud děti práce zaujme a baví,

mluví o ní nadšeně i doma a rodiče se podílejí.

Kamča: Jak kteří rodiče – zase bych tady řekla, že rodiče dětí s výborným a chvaliteb-

ným prospěchem se podílejí více.

Otázka 4. Klesá účast rodičů na třídních schůzkách od 1. roku školní docházky?
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Šárka: Nepozoruji. Třídní schůzky probíhají formou posezení, kdy z počátku řeknu

rodičům organizační a důležité informace ohledně chodu a práce třídy, pak

následují krátké individuální dotazy k tématu. Poté mi rodiče říkají reakce a

postřehy – jejich nebo jejich dětí, dále na naši práci a diskutujeme o možnos-

tech výletů, exkurzí, aktivit, do kterých by šli rodiče zapojit, atd.

Kamča: Určitě klesá – od první do poslední třídní schůzky v roce. Na té poslední jich

je nejméně. A také chodí více rodiče dětí, kteří by ani chodit nemuseli.

Jana: Nemohu posoudit. Jsem s dětmi od 1. 2. 2010 a zatím na třídních schůzkách

byla většina rodičů.

Otázka 5. Máte dostatečné informace o rodičích a rodinné situaci žáků?

Šárka: Vzhledem k tomu, že s rodiči i dětmi trávím hodně času i mimo školu, snažím

se je zapojovat do výuky a individuální konzultace jsou v duchu popovídání si

u kávy. Často se rodiče otevřou a začnou vyprávět o sobě, dětech, manželech

či manželkách, starostech v práci, atd. Někdy bych řekla, že povídají i věci,

které je lepší nevědět. Stávají se z nás spíše přátelé.

Irča: Rodiče se ani moc nevyjadřují o svých problémech, ale záleží zase, jak kteří.

Spíše od dětí se člověk dozví, jaké je to u nich a jaké mají problémy.

Otázka 7. Učitel dostatečně informuje rodiče, jak mohou pomoci dítěti s domácími úkoly.

Šárka: Dávám dětem týdenní domácí úkoly. Většinu práce děti zvládají a vědí, co mají

dělat, ale u některých úkolů je napsáno: „Popros rodičeÿ a rodiče pomáhají.

Otázka 8. Učitel dostatečně informuje rodiče o školních pokrocích a chování dítěte.

Šárka: Myslím si, že ano. Jedenkrát měsíčně individuální konzultace, jedenkrát mě-

síčně mimoškolní akce pro rodiče a děti, jedenkrát za dva měsíce akce výhradně

pro rodiče, jedenkrát za dva týdny píšu dopis dítěti o jeho práci a pokrocích.

Škola předpisuje jedenkrát za pololetí konzultace a taktéž třídní schůzky, což
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mi nevyhovuje. Raději řeším problém ihned, jakmile nastane a nečekám, až

bude za několik měsíců třídní schůzka.

Irča: Informuji rodiče při každé návštěvě, protože je vídím, když si jdou dítě vy-

zvednout, a hlavně děti se chtějí pochlubit svým výtvorem.

Jana: Doporučuji jen kontrolu splnění. Děti vedu k tomu, aby se na nejasnosti ptaly

ve škole. Tím odvážnější pomohou i méně kurážným.

Otázka 10. Považují rodiče hodnocení žáků ze strany učitele za objektivní?

Kamča: U pracovních výsledků sice ano, ale kázeňské přestupky se snaží omlouvat.

Jana: Jak u kterých, někteří informace přijmou, jiní se skoro hádají. Častý argument

„on to doma neudělá, doma všechno umí.ÿ

Otázka 9. Mají rodiče při jednání se školou pocit rovnocenného partnerství?

Šárka: Těžko říct, jaký pocit mají rodiče, ale často mi říkají, že se na naše „setkáníÿ

těší, že si prima popovídají. To se týká mě osobně. Pokud bych mluvila o

jednání rodičů se školou – jako s vedením školy, tak tam je těžké mluvit o

rovnocenném partnerství.

Irča: Někteří mne berou jako rovnocenného partnera, ale většinou mám pocit, že

mne berou rodiče jako paní učitelku a vystudovaného člověka. Člověk to ale

při jednání pozná.

Kamča: Nikdy jsem nedala rodičům najevo, že jsem něco víc, než oni a ani si to ne-

myslím. Jednáme spolu na rovinu, jako normální lidé.

Jana: Většina rodičů stojí za ukřivděným dítětem – u problémových žáků. U dobrých

žáků je to spíše v pořádku – vzájemná důvěra škola – rodič.
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ZÁVĚR PRAKTICKÉ ČÁSTI

Z vyhodnocení výsledků výzkumu jsem dospěla k příjemnému zjištění. Svůj před-

poklad, že pedagogové základní školy V Rybníčkách si uvědomují důležitost a nut-

nost spolupráce s rodiči, jsem si potvrdila, neboť naprostá většina pedagogů zcela

souhlasila s tvrzením, že spolupráce je velmi dobrá. I budoucí učitelé mě velmi po-

těšili, jelikož pro většinu také spolupráce není problém. Tento názor však již plně

nesdíleli rodiče a se spoluprácí spíše spokojeni nejsou, tudíž podle nich nefunguje na

optimální úrovni. Na základě těchto výsledků dotazníkového šetření navrhuji různé

aktivity, které by mohly zlepšit vztah rodičů ke škole.

Pro její prohloubení a zlepšení vzájemné komunikace by bylo vhodné, aby přede-

vším rodiče změnili své přístupy k učitelům. Naopak učitelé by mohli zorganizovat

setkání rodičů a žáků i mimo školní vyučování, anebo je přímo do něj pozvat (napří-

klad pracovat společně s interaktivní tabulí), připravit vzdělávací akce pro rodiče –

například počítačový kurz (vím o jedné základní škole, která připravila projektovou

akci „Školení počítačové gramotnostiÿ, kde jako základní pedagogickou metodu zvo-

lili „Děti učí rodičeÿ), dále vymyslet společný výlet žáků a rodičů, vystoupení dětí

pro rodiče, organizovat sportovní den, připravit neobvyklou třídní schůzku (např.

přichystat pro ně občerstvení – kávu, čaj, sladkost s uvolněnou atmosférou, s vy-

stoupením žáků, atd.).

Sice je možné, že někteří z rodičů nemusí mít o užší kontakt se školou zájem,

ale mohli by se více účastnit akcí, které připraví učitelé společně s dětmi, než akcí,

které připraví pouze učitelé. Uskutečněním nových netradičních setkání by se mohla

zvýšit i účast rodičů na třídních schůzkách.

Na základě mého šetření jsem dále zjistila, že zcela všechny dotazované skupiny

považují třídní schůzku za nejlepší způsob informování rodičů o výsledcích dítěte.

Třídní schůzky probíhají na všech základních školách a jak je vidět, vyhovují téměř
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všem učitelům, rodičům i budoucím učitelům. Ačkoliv se každoročně ukazuje, že

tradiční model třídních schůzek není příliš efektivní, opět jej pro komunikaci s ro-

diči zvolila většina. Já bych ale nejraději uvítala možnost kombinace všech způsobů

informovanosti, komunikovat také prostřednictvím internetu. Dále o třídních schůz-

kách a jejich zefektivnění jsem se již zmínila v kapitole „Charakteristika současných

interaktivních metodÿ.

Pro získávání dat jsem také ještě zvolila metodu rozhovoru. I ta mi podala dopl-

ňující informace o názorech učitelů na spolupráci s rodiči. Učitelkám základních škol

jsem položila celkem 10 otázek, rozdělených do 3 oblastí (příprava žáka do školy,

úroveň spolupráce, dostatečná informovanost rodičů). Zajímalo mě, jaký je jejich ná-

zor na spolupráci. Z výzkumů vyplynulo, že spolupráce s rodiči je na dobré úrovni,

učitelé s nimi jednají na rovinu, existuje vzájemná důvěra mezi rodiči a školou. A

to je, přeci, základ spolupráce.
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Chceme-li v závěru práce odpovědět na otázku: „Jak tedy vypadá, respektive

by měla vypadat škola, v níž jsou rodiče i zástupci školy spokojeni se vzájemnou

spoluprácí?ÿ, můžeme říci, že to může být jakýkoliv typ základní školy. Ani není

důležité, jak je škola velká. Taková škola dělá všechny typické postupy, jaké jsou

obvyklé při komunikaci s rodiči: organizuje třídní schůzky, zveřejňuje konzultační

hodiny učitelů i vedení školy. Přesto je jasné, že přece jen dělá něco jinak a navíc.

Mám tím na mysli to, že místo klasických metod spolupráce s rodiči častěji hledá

méně používané a prozkoumané cesty, jak více zaujmout a zapojit rodiče svých žáků,

což se poté na škole, ale i na rodičích a především na samotných dětech projeví.

Také si uvědomuji, že usilovná spolupráce učitelů a rodičů je pro naše žáky velice

důležitá. Proto by bylo nejoptimálnější spojit vzájemné snahy pedagogů i rodičů ve

prospěch kvalitní výchovy a vzdělávání dítěte.

Dnešní škola nabízí i jiné možnosti vzájemných setkání a zvláště na začátku školní

docházky, kdy rodiče mnohdy do školy přicházejí v nové roli rodičů, bychom šanci

– z pozice budoucích pedagogů – pro úspěšnou spolupráci jistě neměli promarnit.

Věřím, že i moje diplomová práce přispěje k lepšímu i pozitivnímu pohledu na

dnešní spolupráci. Vnímám také jako velmi příznivou skutečnost, že se o ní hovoří

stále více a více.

Ráda bych spolupráci rodiny a školy nezakončila jen touto prací, ale chtěla bych

proniknout ještě hlouběji do dané problematiky, především pedagogickou praxí na

1. stupni základní školy.
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DOHODA O SPOLUPRÁCI

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 onemocněních 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 "rodičovské nástěnce"; 
 

 spolupracovat se školou formou, kterou si zvolíme; 
 

 vyjadřovat své návrhy vztahující se k chodu školy. 
 

 

 

Podpis rodičů __________ Datum __________   Podpis učitelů __________ Datum __________ 


