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Resumé:
Závěrečná práce se zabývá problematikou vztahu rodičů a ředitele školy, respektive
možností rodičů, jak se mohou podílet na spolupráci se školou, jaký mohou mít vliv na
rozhodovací procesy managementu, případně v jakých oblastech.
Východiskem je současný stav vzájemné spolupráce rodiče a školy, který je vnímán jako
ne zcela ideální. Podstatnou součástí je výzkumná sonda, která na vzorku 31 základních škol
zkoumá, jakým způsobem ředitel školy komunikuje s rodiči, zda-li se při svých rozhodnutích
jimi nechává ovlivnit a do jaké míry. Tyto zjištěné skutečnosti pak srovnává se vzorkem
zahraničních škol a okrajově porovnává i s celorepublikovým projektem Kalibro.
Práce přináší informace o stavu problematiky u nás i v některých zahraničních školách
a dále pak některé metodické návody, jak využít spolupráci s rodičovskou veřejností pro
řízení a udržení pozitivních změn ve škole.

Summary:

This work is focused on problems of the relationship between parents and heads of
schools, on the possibility of parents' participation in the cooperation with schools, how and
in areas they can influence decision of the school management.
The starting point is the contemporary state of mutual cooperation of schools and
parents which is not seen as quite ideal. The essential part of the work is the research which
on the sample of 31 elementary schools studies how school heads communicate with parents,
whether they let the parents influence their decision and to what extent. The obtained facts are
also compared with the sample of schools from abroad and marginally with the national
project Kalibro.
The work gives information on the started problem both in the Czech Republic and in
some foreign schools. It also proposes some methodical suggestions how to take advantage of
cooperation with the parental public for the school management and how to maintain positive
changes in schools.

Klíčová slova:
rodiče, škola, vztah školy a rodiny, formy komunikace, ředitel školy, spolupráce,
informovanost rodičů , angažovanost rodičů, rodič jako klient, marketing.
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Úvod

Tato práce je zaměřena na skutečný vliv rodičů při rozhodování managementu školy.
Z pohledu ředitele školy je spolupráce s rodiči velmi důležitá, neboť po roce 1989, kdy se
změnilo klima ve společnosti, vzrostl také vliv rodičů na práci školy. Rodiče a jejich děti
začali být nahlíženi jako klienti využívající služby vzdělávacích zařízení. Tento „klientský
přístup" zesílil jednak v důsledku plurality ve školství, kdy rodiče začali mít možnosti volby
školy pro své děti, jednak v důsledku tržních mechanismů a konkurence působících ve
školství, které vedou к ekonomickému zájmu škol o rodiče jako partnery a zákazníky.
Tím se také začaly zvyšovat nároky na každou vzdělávací instituci, která je nyní
nucena zavádět nejen moderní managerské metody, ale zaměřit se i na marketing.
Marketing školy nespočívá pouze v hledání sponzorů, provozování webových stránek
či pořádání nárazových akcí. Marketing představuje cílevědomou komunikaci mezi institucí
nabízející vzdělání na straně jedné a poptávajícími, kteří mají (nebo mohou mít) vliv na chod
školy, na straně druhé. Pokud se škola o názory, pocity a přání svých klientů upřímně
zabývá, musí se to časem projevit na jejich spokojenosti s poskytovanými vzdělávacími
službami. Kromě toho škola, která lépe využívá marketing, má větší naději na získání
věcných prostředků i kvalitních pedagogů.
Dosud se ve školství příliš nevžily pojmy kupující a prodávající, respektive poptávající
a nabízející a trh. Avšak škola představuje jednu ze složek na trhu vzdělání, neboť nabízí
zprostředkování

klíčových

kompetencí,

které

zajišťuje vyučováním.

Samozřejmými

poptávajícími se po vzdělání jsou uživatelé školy - žáci. Ti však v okamžiku realizace své
poptávky nejsou způsobilí к právním úkonům, natož к samotnému rozhodnutí o budoucím
vzdělání. Proto jsou současně přirozenými poptávajícími jejich zákonní zástupci, kteří
jménem svých dětí realizují poptávku po vzdělání.
Cílem této práce je pokusit se vyhodnotit reálný vliv rodičů na rozhodovací procesy
v podmínkách české základní školy, porovnat zjištěné skutečnosti se vzorkem škol
v některých evropských zemích a okrajově i s celorepublikovým projektem Kalibro. Poté
navrhnout možnosti strategií managementu, kterými by bylo možno vztahy mezi rodiči a
školou využít při řízení pozitivních změn ve škole.
Výzkumná sonda základních škol v České republice se týká pouze škol zřízených
obcemi.
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1. Vztah rodiny a školy v právních předpisech

V následujícím textu je pouze rámcově popsán současný stav vztahu rodiny a školy
z hlediska právních předpisů. Cílem této kapitoly není podat vyčerpávající přehled všech
právních předpisů, které se u nás zabývají touto problematikou, jde pouze o základní přehled,
z kterého budeme nadále vycházet.
Jedním ze základních právních předpisů, je zákon o rodině, ze kterého jednoznačně
vyplývá, že za děti odpovídají rodiče, neboť rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a
povinností, která při péči o nezletilé dítě zahrnuje zejména péči o jeho tělesný, citový,
rozumový a mravní vývoj. Rodiče jsou povinni chránit zájmy svého dítěte, řídit jeho jednání a
vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje, neboť oni jsou ti, kdo mají
rozhodující úlohu při jeho výchově. Zároveň i dítě, které je schopno s ohledem na stupeň
svého vývoje vytvořit si vlastní názor, má právo nejen na informace, které se ho týkají, ale má
i právo svobodně se vyjádřit ke všem rozhodnutím svých rodičů týkajících se podstatných
záležitostí jeho osoby.
Potřeba zabezpečit dítěti zvláštní péči byla zakotvena již v Ženevské deklaraci práv
dítěte z roku 1924 a v Deklaraci práv dítěte přijaté Spojenými národy v roce 1959. Dále pak
byla uznána ve Všeobecné deklaraci lidských práv, v Mezinárodním paktu o občanských a
politických právech, v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
a ve statutech a příslušných dokumentech odborných a mezinárodních organizací zabývajících
se péčí o blaho dětí.
Dalším právním předpisem, ve kterém se již objevuje vztah rodiny a školy, respektive
dítěte a jeho vzdělání, je Úmluva o právech dítěte. Zde se státy, které jsou smluvními
stranami, zavázali, že vynaloží úsilí к tomu, aby byla uznána zásada, že rodiče nebo zákonní
zástupci mají prvotní odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte a že základním smyslem jejich
péče musí přitom být zájem dítěte. Za účelem zaručení a podpory práv stanovených touto
úmluvou je rodičům a zákonným zástupcům poskytována potřebná pomoc při plnění jejich
úkolu výchovy dětí prostřednictvím zabezpečení rozvoje institucí, zařízení a služeb péče o
děti. V článku 28 se praví, že dítě má právo na vzdělání na základě rovných možností zejména
prostřednictvím:
- zavádění bezplatného a povinného základního vzdělání pro všechny
- podněcování rozvoje různých forem středního vzdělání zahrnujícího všeobecné a odborné
vzdělání a činícího je přijatelné a dostupné pro každé dítě
- vhodných prostředků zpřístupňujících vysokoškolské vzdělání pro všechny podle schopností
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- zpřístupnění informací a poradenské služby v oblasti vzdělání a odborné přípravy к povolání
všem dětem
- přijímání opatření к podpoře pravidelné školní docházky a ke snížení počtu těch, kteří školu
nedokončí.
Dále jsou činěna všechna opatření nezbytná к tomu, aby kázeň ve škole byla
zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností dítěte a v souladu s touto úmluvou a
aby byla rozvíjena a podporována mezinárodní spolupráce ve věcech týkajících se vzdělání,
zejména s cílem přispět к odstranění nevědomosti a negramotnosti ve světě a s cílem usnadnit
přístup к vědeckotechnickým poznatkům a moderním metodám výuky.
Pro úplnost je potřeba zmínit i nový školský zákon, který také řeší určité vztahy
týkající se rodiny a školy. V tomto zákoně jsou jasně definována práva a povinnosti žáků a
jejich zákonných zástupců v oblasti poskytování vzdělávání a školských služeb. Jedná se
především o právo na poskytování vzdělávání a školských služeb, které splňuje náležitosti
stanovené tímto zákonem. Dále je výslovně zaručeno právo na informace o výsledcích a
průběhu vzdělávání, právo žáků zakládat samosprávné orgány, pracovat v nich a jejich
prostřednictvím komunikovat s vedením školy s tím, že je výslovně stanovena povinnost
ředitele školy věnovat názorům těchto orgánů patřičnou pozornost. Vedle tohoto kolektivního
práva je zaručeno také individuální právo každého žáka vyjadřovat se ke všem rozhodnutím
týkajících se podstatných záležitostí jejich osoby. Dalším právem je právo dítěte na včasnou a
účelnou radu v různých otázkách týkajících se vzdělávání. Výše uvedená práva se přiměřeně
vztahují i na zákonné zástupce nezletilých žáků. Kromě práv jsou žákům a zákonným
zástupcům nezletilých stanoveny také povinnosti, které jsou v současné době obsaženy pouze
v prováděcích právních předpisech. Výslovně jsou stanoveny povinnosti, které mají přispět
к řádnému průběhu vzdělávání a školských služeb, lze zdůraznit především povinnost
zákonného zástupce nezletilého žáka informovat školu o všech skutečnostech, které se týkají
zdraví a zdravotních obtíží žáků a jež by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
Podle tohoto zákona je povinností zřizovatele zřídit na škole školskou radu. Tento
orgán umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků podílet se na správě školy. Tímto
posílením školské rady jako orgánu školy umožňujícího účast rodičů se mimo jiné očekává
posílení odpovědnosti vzdělávaných, respektive jejich zákonných zástupců za práci školy a
zvýšení vlivu veřejnosti ve srovnání se stavem, kdy je v řadě škol veřejnost zastoupena bez
významnějších kompetencí a odpovědnosti např. v poradních orgánech ředitele.
I v Bílé knize se objevuje, že úlohou školy je na základě své profesionální
zodpovědnosti co nejlépe realizovat ty vzdělávací cíle, které si v rámci pravidel předepsaných
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státem sama stanoví a zároveň spolupracovat se státní správou a samosprávou včetně rodičů.
Bílá kniha Д-2001, s. 37). Celkově klade Bílá kniha mimořádný důraz na otevřený a
demokratický přístup ke spolupráci a participaci všech sociálních partnerů, mezi nimi
především rodičů.

2. Kořeny vztahu rodiny a školy

Škola, jak ji známe v dnešní podobě, je poměrně mladou institucí, vlastně nedávno
vytvořenou. I přesto si připomeňme některé důležité vývojové fáze zaměřené především na
vztah rodičů ke škole.
Podle Ariése dětství v našem dnešním vymezení trvalo ve středověku výrazně kratší dobu
a péče o dítě nevystupovala zdaleka tolik do popředí jako něco dominantního pro rodinný
život. Ariés dokazuje, že první fázi přístupu к dítěti lze zhruba až do 16. století označit jako
fúzovanou sociabilitu. V tzv. západoevropském typu rodiny se nevyděluje nějaké zvláštní
pojetí dětství. Souvisí to s tím, že ani rodina není pojímána ve smyslu přesně ohraničeného,
soukromého prostoru.
Teprve s usedlou rodinou městského typu dochází к „osvobozování dítěte". Je to další
fáze pojetí dětství, která je nazývána hýčkavým pojetím dětství a začíná se objevovat v 16.
století. Toto pojetí je výsledkem první „privatizace" rodiny západoevropského typu, čímž se
rozumí proces jejího vydělení z komunity a větší uzavřenosti do sebe. Tím také postupně mizí
zvyk dávání dítěte do služby. Historikové rodiny se domnívají, že tento zvyk mizí
s rozšiřováním školní docházky. Rozšíření městských škol především umožnilo, aby děti byly
chráněny před možným využívání či zneužíváním ve světě dospělých. Díky instituci školy se
tak začíná rodit vědomí tzv. dlouhého dětství.
Škola ovšem nezačala plnit jen funkci ochrannou. Od 18. století se postupně začal šířit
školní způsob socializace, který se na konci 20. století týkal již téměř všech dětí a rodin ze
všech sociálních vrstev.
Školní docházka s sebou přináší i věkové členění na jednotlivé „ročníky" a odlišení
nároků na děti různě staré. To spolu s dalšími faktory přispívá к hlubšímu uvědomění si
nového pojetí rodiny, přičemž mluvíme o třetí fázi pojetí dětství a rodiny, které se označuje
jako personalizované.
Ruku v ruce s tímto vývojem jde ovšem prohlubování kontroly rodiny ze strany státu a
jeho institucí. Takovou instituci nepřímé kontroly a intervence představuje právě škola, která
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prostřednictvím socializace dětí zasahuje mnohdy do intimity procesů rodinné výchovy, či do
vztahů mezi rodiči a dětmi.
V současné době nastala situace, kterou charakterizuje vzájemná podmíněnost rodiny a
školy. Švýcarská psycholožka Montandonová tuto situaci označuje jako pozitivní, citové
vztahy mezi rodičem a dítětem, které se nepodmiňují jen přímými kontakty a činy (např.
ochotou dítěte rodiči pomoct), ale dnes již především činy nepřímými, tj. výkony a zásluhami
dítěte mimo rodinu (typicky ve škole).
V posledních třech desetiletích se rovněž klade důraz na specifické kvality jednotlivých
rodičů, což je důsledkem zvýšené potřeby přímého kontaktu s učiteli. „Od rodičů se očekává,
že dostojí své individuální odpovědnosti a dokážou jednat tak, aby vytvářeli specifické
podmínky pro úspěšnou školní socializaci svých dětí včetně hladké domluvy se školou a
učiteli" uvádí Kolláriková a Pupala (2001).
Někteří autoři proto připomínají, že sociální vztahy mezi rodinou a školou jako
institucemi existovaly i v minulosti. Od šedesátých let 20. století nabyly na významu právě
individuální interakce mezi rodiči a učiteli, což ovšem vztahy obou institucí socializace dítěte
dost komplikuje. Zpravidla se upozorňuje na všeobecné zvýšení vzdělanosti populace
v našich zemích vedoucí některé rodiče к méně uctivému vztahu к učiteli, který má často
stejné, někdy stále ještě i nižší vzdělání. Současně s tím se mocně rozšířila pedagogická a
psychologická osvěta, což vede к větší obeznámenosti rodičů s profesním jádrem učitelské
profese. Mnohé rodiče to pak vede к tomu, že po učitelích žádají zdůvodnění jejich postupů,
volby učebnic apod. Celá záležitost vzájemných vztahů se tak skutečně psychologizovala, tj.
kvalita a efektivnost těchto vztahů závisí na osobnostních charakteristikách učitelů i rodičů,
jejich očekáváních a představách a na schopnosti komunikovat a nalézt společnou řeč.
Kolláriková, Pupala (2001, s. 61).

3. Role rodiče žáka v české škole

Obecně je sdílen názor, že rodiče a školy nežijí navzájem v izolaci, nýbrž že určité vztahy,
či dokonce závislosti mezi nimi vždy existují. Pokud jde o institucionální edukaci dětí, vývoj
lidské civilizace vymezil postupně pro rodiče tři základní role: rodič jakožto edukátor, rodič
jakožto klient vzdělávací instituce a rodič jakožto participant v ovlivňování vzdělávacích
institucí.
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Pokud jde o první roli, kulturní antropologie vysvětluje, že kultura jakožto soubor
znalostí, společenských zvyklostí, norem aj. byla vždy předávána dětem hlavně jejich rodiči
prostřednictvím určitých edukačních procedur. Základní sociální rolí rodičů je tedy to, že jsou
edukátory. V moderní společnosti tím vzniká otázka, jaký je vztah mezi rodičovskou a školní
edukací. V zahraničí již dávno pominulo přesvědčení rozšířené v 70. letech minulého století,
že rodičovská a školní edukace jsou zcela odlišné a nezávislé procesy. Dnes se naopak sdílí
pojetí, že oba druhy edukace jsou komplementární. Zejména u dětí v období povinné školní
docházky je edukační role rodičů v některých směrech nenahraditelná (např. v předávání
hodnotových vzorců či sociálních postojů), tudíž nemůže být zvládnuta pouze školou.
Role rodiče jakožto klienta vzdělávací instituce se začala objevovat až během několika
posledních let, avšak nabývá na stále větším významu, zvláště v rámci snah o zkvalitnění a
zprůhlednění činnosti škol. V současnosti se projevuje tzv. kontabilita ve vzdělávání, což
znamená, že školy mají projevovat svou zodpovědnost vůči svým klientům, tj. rodičům, kteří
jim svěřují své děti do edukační péče.
Třetí role rodičů jakožto participantů je vlastně syntéza obou předchozích. Jde v ní o to,
aby rodiče mohli využívat svá práva týkající se působení na školy a na lokální i státní
školskou politiku. К tomu dnes většina zemí včetně České republiky vytvořila legislativní
podmínky, zejména prostřednictvím zákonů či předpisů o školských radách. Průcha (1999, s.
239).
Základní premisou je v této oblasti kvalita vzájemných vztahů. Dobrý vztah mezi
rodinou a školou je dnes důležitým předpokladem úspěšnosti školní socializace dítěte a
do značné míry i úspěšnosti jeho socializace vůbec - takto sumarizuje Štěch (1997, s.487)
výzkumné poznatky týkající se komunikace a kooperace mezi oběma partnery.
Více o legislativních opatřeních pro participaci rodičů na ovlivňování škol jsem se již
zmiňovala v kapitole 1 Vztah rodiny a školy v našich právních předpisech.
Na základě rozsáhlého výzkumného projektu „Postavení rodičů jako výchovných a
sociálních partnerů " v české škole byly identifikovány čtyři základní přístupy к rodičům, a to
náhled na rodiče jako na problém, jako na zákazníky, jako na partnery (výchovné a sociální) a
jako na občany.
Jak uvádí Rabušicová ve svém příspěvku na konferenci ČAP V „Výzkum školy a učitele",
jaká role je připisována českým rodičům ve vztahu ke škole, lze podle tohoto výzkumu
poměrně jednoznačně odpovědět, že je to role „zákaznická". Zajímavé je, že mezi tím, jak
rodiče vnímají zástupci škol, a jak se vidí rodiče samotní, není téměř žádný rozdíl. Zřetelné
rozdíly v pojetí rolí lze vysledovat v souvislosti s typem školy. Čím vyšší stupeň, tím
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nápadněji ubývá partnerského a občanského přístupu. Za povšimnutí stojí také skutečnost, že
nejméně často jsou rodiče hodnoceni jako problematičtí na prvním stupni základní školy.
Velikost obce má vliv pouze na zákaznickou roli. Zákaznický přístup se prosazuje více ve
městech, kde mají rodiče možnost volit školu. Rabušicová (2002, s. 14).

4. Formy spolupráce rodiny a školy v současnosti

Vztah mezi rodinou a školou procházel v historii dosti kontrastním vývojem. Před
několika desetiletími se u nás prosazoval názor o nutné spolupráci školy s rodinou, např. aby
učitelé navštěvovali rodiny všech žáků, ale zejména těch „problémových" a snažili se
poznávat podmínky jejich rodinného prostředí. Později se od tohoto pojetí upustilo a naopak
se začal prosazovat názor o nevhodnosti zasahování rodičů do práce škol. Podle tohoto
přístupu se měla sama škola umět postarat o veškerou přípravu dětí pro další vzdělávání a
měla být schopna zvládnout to v době vyučování tak, aby ani děti, ani rodiče nebyli doma
příliš zatěžováni školními záležitostmi. Ani jeden z obou přístupů se u nás ve své extrémní
podobě neprosadil.
Mezitím se na západ od nás začal vyvíjet trend směřující spíše к prvnímu zvýše
uvedených přístupů, tj. ke komunikaci a spolupráci mezi rodinou a školou. I když to není
v našem prostředí zcela nový přístup, přesto byl opuštěn a zapomenut. Průcha (1999, s. 237).
Podle Rabušicové a Pola (1996, s. 49) je dnešní situace v této oblasti u nás
charakterizována tak, že úroveň komunikace a spolupráce mezi školou a rodičovskou
veřejností není příliš uspokojivá, neboť existuje bariéra v komunikaci mezi těmito dvěma
subjekty zaviněná zvláště nedostatkem vzájemné důvěry a respektu.
Dále je potřeba připomenout i základní princip dánského školství, který je právem
nazýván „pedagogickým rájem". Ten považuje spolupráci školy s rodiči za základní zásadu
existence dánských škol vůbec. Smyslem bylo vybudování intimního pracovního společenství
mezi rodiči, učiteli a žáky, čehož se nakonec poměrně zdlouhavou, avšak zcela přirozenou
cestou podařilo dosáhnout: rodiče byli ze své vlastní vůle „vtaženi" do práce školy a jejích
správních problémů.(Rýdljfcí993, s.55).

V odborné literatuře i v prakticky zaměřených dokumentech se můžeme dočíst, že
kontakty mezi školou a rodinou se realizují různými formami. Za nejpodstatnější vlastnosti,
které odlišují různé druhy kontaktů, jsou však považovány míra zprostředkovanosti
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(bezprostřední x zprostředkovaný styk), obsahové zaměření střetnutí, tj. jeho sociální
vymezení (individuální x kolektivní), a pochopitelně jeho funkce.
Je známo, že к bezprostředním kontaktům patří setkání rodičů a učitelů tváří v tvář, což
rozhodně poskytují třídní schůzky, konzultační hodiny nebo setkání rodičovských rad a
sdružení, dále besídky, školní slavnosti a jiné. Mezi méně přímé kontakty, avšak rovněž
využívané musíme počítat i telefonický styk a v poslední době také mailovou poštu, dále pak
veškerou písemnou komunikaci prostřednictvím žákovské knížky, notýsků, časopisů,
oběžníků nebo dopisů. Větší část komunikace se však odehrává přes dítě a to nejen formou
vzkazů a žádostí, ale také tím, jak dítě vypráví o škole (rodině) nebo jaké u něho pozorujeme
znalosti, emoce či pracovní postupy. Kolláriková, Pupala (2001, s. 78).
Za další formu spolupráce rodiny a školy je považována také angažovanost rodičů při
domácí přípravě. U nás na toto téma existuje průzkum, který ukázal, že během posledních
deseti let podstatně poklesl počet rodičů, kteří důsledně kontrolují připravenost svých dětí do
školy (z 52,5% na 20%), a naopak se zvýšil počet rodičů nedůsledných (z 47,5% na 80%).
Pedagogika (2004, s. 382).
К nejnovějším formám, které vznikají teprve v posledních letech, lze rozhodně přiřadit i
vznik různých hnutí, programů a projektů, které stále více otevírají školu vlivům rodiny. Část
z nich dokonce obsahuje určité speciální zaměření, např. na pomoc dětem ze sociálně slabších
rodin či boj proti školnímu neúspěchu. Tyto programy rozvíjejí především nové organizační
formy pro přirozenější vstup rodičů do školního života.
Sami rodiče mají i některé mezinárodní organizace (např. European Parents Association),
které monitorují a podporují právě změny ve vztazích rodina - škola. V odborné literatuře,
především zahraniční, také najdeme mnoho publikací, které se programům pro spolupráci
rodiny se školou věnují komplexně (např. Expectations about Parents in Education European Perspectives: Macbeth, Ravn, 1994).
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5. Vliv rodičů na školu

5.1 Vliv rodičů na školu u nás

Jak už bylo zmíněno v předcházející kapitole, v současné době je u nás úroveň
komunikace a spolupráce mezi školou a rodičovskou veřejností nepříliš uspokojivá.
Česká republika zůstává pozadu za zeměmi Evropské unie a některými dalšími v tom, že
její legislativní úprava se vztahuje jen к pravomocím rodičů na školní úrovni, kdežto na
vyšších úrovních řízení škol nejsou čeští rodiče spoluúčastni ani pokud jde o rozhodování či
poradní činnost. „To je nespíše důsledek celkově nízké zangažovanosti rodičů na problémech
vývoje českého vzdělávání, protože si nedokázali vynutit legislativně založené pravomoci
к ovlivňování školství na národní úrovni',, uvádí Průcha (1999, s. 241).
Teprve druhá polovina 90. let byla u nás charakterizována jako snaha o legislativní úpravu
týkající se spolupráce rodičů a školy prostřednictvím tzv. rad škol, jejichž statut byl vymezen
tehdejším zákonem o státní správě a samosprávě ve školství.
V současnosti nový školský zákon umožňuje zákonným zástupcům žáků, aby se podíleli
'

j j V í '

na správě školy v tzv. školských radách, které jsou podle tohoto zákona zřizovány na všech
základních školách. Prostřednictvím těchto rad mají rodiče možnost vyjadřovat se к návrhům
školních vzdělávacích programů а к jejich následnému uskutečňování,

podílet se na

zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednávat návrh rozpočtu školy na další rok,
vyjadřovat se к rozboru hospodaření a navrhnout opatření ke zlepšení hospodaření,
projednávat inspekční zprávy České školní inspekce, schvalovat školní řád, pravidla pro
hodnocení výsledků vzdělávání žáků a výroční zprávu o činnosti školy a případně podávat
podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající státní správu ve školství
a dalším orgánům státní strávy.
Podle mého názoru stojí za zmínku i to, že v souvislosti se zavedením normativního
způsobu financování se postupně více a více začal uplatňovat vliv rodičů na školu, neboť
rodiče získali více charakter zákazníků a školy se musely začít snažit o získávání jejich
přízně, aby nepřišly o žáky. Tento jev možná zvýšil v 90. letech kvalitu škol více než cokoli
jiného a jeho vliv umocnila klesající populační křivka. U středních škol se to projevilo
neméně a ještě se projeví, protože populační pokles tam teprve přichází.
Na závěr této kapitoly jen krátce poznamenám, že i problém spádovosti škol a naopak
možnost rodičů zvolit si školu (což není v zahraničí úplně univerzální model) může mít své
klady a zápory.
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5.2 Vliv rodičů na školu v zahraničí

V některých členských zemích Evropské unie mají rodiče dvojí práva: individuální a
kolektivní. V prvním případě mají rodiče přirozené právo nebo v některých případech i
statutární povinnost poskytnout svým dětem vzdělání, dále právo na svobodnou volbu školy
pro své dítě, ať již školy veřejné či soukromé, a v neposlední řadě i právo na informace o
výsledcích svých dětí a o svých vlastních právech. Pouze v některých zemích Evropské unie
mají rodiče další individuální práva jako je např. právo na odvolání v různých záležitostech,
zejména pokud jde o otázky spojené s hodnocením žáků a s jej ich přijímáním na konkrétní
typy škol.
Některé země mají rovněž explicitně definovanou politiku na podporu kolektivního
zapojení rodičů, avšak typ a úroveň zastoupení rodičů v řídících či poradních orgánech se
v jednotlivých zemích liší. Všeobecně se dá říci, že zástupci rodičů mají přinejmenším právo
podílet se na rozhodnutích všeobecně vzdělávacího charakteru (např. v oblasti učebních
osnov, vyučovacích metod, rozvrhu, pilotních vzdělávacích projektů apod.).
V některých zemích Evropské unie jsou rodiče také organizováni v asociacích, což jim
umožňuje vyjadřovat se к různým aspektům školního života. Jen pro dokreslení situace si
můžeme povšimnout, že ve většině zemí jsou rodiče součástí formálních institucí působících
ve většině vzdělávacích systémů od sedmdesátých let minulého století. V letech osmdesátých
pak vzrostla aktivita pokud jde o vytváření legislativních orgánů a od let devadesátých začaly
probíhat diskuse týkající se otázek autonomie škol a podílu rodičů na řízení školy.
Z nejrůznějších průzkumů vyplývá, že ve většině zemí Evropské unie je nejrozšířenější
účast rodičů

na úrovni školy. Na dalších úrovních tj. národní a střední, respektive

regionální a místní rodiče nejsou zastoupeni v poradních orgánech, a to ani tam, kde tyto
orgány existují. V protikladu к tomu však v některých zemích existují orgány složené
výhradně z rodičů (např. V Belgii, Irsku, Rakousku, Švédsku a Norsku).
Forma zastoupení rodičů v participačních orgánech se rovněž mezi zeměmi liší, a to
v závislosti na širších politických souvislostech, v nichž participační orgány fungují. Obecně
se dá říci, že ve většině zemí mají rodiče menšinové zastoupení na všech třech úrovních (viz
výše).
Paritní zastoupení, tj. vyvážené s ostatními skupinami, existuje pouze v několika málo
zemích (např. na střední úrovni pouze v Rakousku a na úrovni školy v Belgii, Španělsku,
Nizozemsku či Irsku).
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Většinové zastoupení rodičů na úrovni školy existuje pouze ve dvou zemích, v Dánsku a
ve Skotsku. Dánská rada školy má významné rozhodovací pravomoci. Skotský orgán na
témže stupni má naproti tomu funkci převážně konzultační, takže vliv rodičů lehce vyvažuje
rovnováhu pravomocí.
Orgány složené výhradně z rodičů můžeme nalézt na všech úrovních: centrální (např.
Belgie, Rakousko, Švédsko nebo Norsko) a na střední nebo školní úrovni (např. Německo,
Švédsko, Island nebo Norsko). Pokud jde o metody jmenování rodičovských zástupců, jedná
se většinou o volbu z členů asociace.
Na centrální úrovni mezi nejčastěji angažované patří členové národních federací. Ti bývají
voleni ze členů na místní úrovni, avšak většinou postupem po jednotlivých úrovních, málokdy
přímou volbou. Na školní úrovni jsou zpravidla voleni z rodičů dané školy nebo třídy.
Někde se vyskytují snahy dosáhnout rovnováhy v zastoupení podle „objektivních" kritérií,
jako např. vyvážený počet mužů a žen (viz irská Bílá kniha).
V participačních

orgánech s účastí rodičů existují dva typy pravomocí:

poradní

(konzultační) a rozhodovací.
Poradními pravomocemi se rozumí přístup к informacím a právo či povinnost
vyjadřovat názory, a to buď na požádání nebo spontánně.
Rozhodovací pravomoci zahrnují všechny dostupné procesy, a to od předběžného
souhlasu přes přijímání rozhodnutí až к provádění těchto rozhodnutí.
Participační orgány rodičů zapojených na národní či střední úrovni jsou většinou poradní.
Úloha rodičů ve školských systémech zemí EU{1997, s. 16).
Poradní orgány mají většinou stejnou strukturu. Členy bývají zástupci různých skupin lidí
zainteresovaných na vzdělávacím systému: ministr školství nebo jeho zástupce, sdružení
učitelů, zástupci rodičů a zástupci z různých oblastí hospodářství a politiky. Hlavním úkolem
těchto orgánů je poskytovat rady к návrhům reforem а к jakýmkoli školským otázkám, které
jsou v celonárodním zájmu - к cílům, к reformám nebo к fungování vzdělávacího systému.
Tyto orgány také mohou podávat návrhy ze své vlastní iniciativy. Poradní orgány a jiné formy
účasti veřejnosti ve školství v zemích EU (1997, s 15).
Naproti tomu na školní úrovni mají často pravomoci, které sahají к rozhodování. Tyto
pravomoci jsou v zásadě dvojího typu:
- rozhodování o řadě aspektů každodenního interního řízení školního života (např. tvorba
rozvrhů, organizování mimoškolních aktivit či kontrola výdajů). Tento typ provádějí
participační orgány ve většině zemí, a to především na školní úrovni.
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- rozhodování týkající se klíčových aspektů celkového fungování vzdělávacího systému
včetně rozdělování rozpočtu školy, určování počtu pedagogických i nepedagogických
pracovníků včetně jejich výběru (v některých zemích i volba ředitele - např. Španělsko a
Portugalsko) nebo volby učebních osnov a vyučovacích metod. Tento typ se vyskytuje pouze
v některých zemích (např. Dánsko, Řecko, Španělsko či Portugalsko).

6. Vliv školy na rodiče

Vztah mezi školou a rodičem procházel v historii dosti kontrastním vývojem. V období
bývalého socialistického Československa bylo nutno předpokládat, že socialistické školství se
vyvíjí úspěšně pod vedením strany, z čehož vyplývalo, že rodiče nemají do jeho fungování co
mluvit. I když oficiálně sice SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy) a tzv. třídní důvěrníci
existovali, nemohli reflektovat, co si rodiče o školách myslí a co od nich pro své děti
očekávají. Typické bylo, že učitelé se obávali rodičů a rodiče se obávali učitelů.
Domnívám se, že je zajímavé si připomenout, jak byla např. v 70. letech oficiální
politikou chápána role veřejnosti ve vztahu к výchově dětí ve škole. Podle tehdy hojně
publikovaného dokumentu „Vývoj, současný stav a další úkoly československého školství" se
odpovědnost za vzdělávání při „uskutečňování školské politiky strany" přikládala: učitelům,
vedení škol a funkcionářům stranických organizací na školách, ministerstvům školství (tj.
českému a slovenskému), společenským organizacím (ROH, SČSP aj.), Socialistickému
svazu mládeže a Pionýrské organizaci, národním výborům a jejich orgánům a masovým
sdělovacím prostředkům. „O úloze rodičů a jejich vztazích ke škole nenajdeme v uvedeném
dokumentu jediné slovo" uvádí Průcha (1997, s. 420).
Všichni velmi dobře víme, že škola a vzdělání té doby patřily к mocenským nástrojům,
které sloužily к ovlivňování lidí, tudíž i rodičů a učitelů. Tyto souvislosti zde

uvádím

především proto, neboť se domnívám, že jistá obava ze zneužitelnosti moci v našich rodičích
i učitelích stále přetrvává a je nutné se s tímto neblahým dědictvím postupně vypořádávat.
V současném pedagogickém myšlení je škola stále více chápána jako otevřený systém, do
něhož se promítají vlivy vnějšího prostředí - místního i celospolečenského. Tyto vlivy potom
vedou к určitému celkovému uspořádání školy a charakterizují její vnitřní vztahy a procesy.
Dosavadní zkušenosti efektivně fungujících škol ukazují, že škola se stává skutečně úspěšnou
tehdy, pokud není izolovaná, ale je veřejným zájmem organicky zapojena do místního nebo
regionálního prostředí. Otevřenost školy a úzká spolupráce s rodiči, obcí a dalšími
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společenskými institucemi a skupinami vede к vytváření ,jistící sítě", kterou školy pro svoji
práci potřebují. Jak uvádí Rabušicová ve svém příspěvku „Postavení rodičů jako výchovných
a sociálních partnerů školy", z mnoha znaků, jimiž se otevřená škola vyznačuje, můžeme
zdůraznit, že taková škola, která vychází vstříc vzdělávací poptávce širší veřejnosti, vztahuje
školní kurikulum к životu v komunitě, úzce spolupracuje nejen s rodiči svých žáků, ale i
s dalšími místními subjekty, se stává centrem kulturního a veřejného života a poskytuje
sociální služby komunitě. Jinými slovy: ve škole převládá určité názorové klima, které vede
lidi v ní právě к typu chování a jednání, které bychom mohli označit jako „otevřené".
Rabušicová (2004, s. 335).
Bohužel je nutné konstatovat, že česká pedagogika je opět pozadu za vývojem v zahraničí
v tom, že se zkoumáním vztahů školy a rodiny, respektive veřejnosti, důkladněji nezabývá.
Naopak v zahraničí je téma kooperace školy s rodiči intenzivně analyzováno, pravidelně se o
něm referuje na mezinárodních konferencích pedagogického výzkumu, jsou identifikovány i
formy kooperace mezi školami a rodičovskou komunitou v různých evropských zemích.
Zejména v americké pedagogice se rozvíjejí teorie a výzkumy tzv. "parent involvement"
(zapojení rodičů), kdy se spolupráce učitelů s rodiči a zaangažovanost rodičů na práci školy
považuje za determinantu úspěšnosti školní edukace vůbec.
Ani Evropa ovšem nezaostává. Například v Londýně již v roce 1998 proběhla konference
na téma: „Podněty současné vlády, jak zapojit rodiče do vzdělávání svých dětí". Bylo zde
řečeno, že 95% rodičů chce pomoct svým dětem s učením, ale nevědí jak. Proto vláda cítila
nutnost najít efektivní cesty, jak zapojit rodiče a učitele do skutečného dialogu (spolupráce), a
to hledáním způsobu, jak pomoci rodičům, aby oni sami byli schopni pomoci svým dětem.
Již tehdy byla informační technologie na vysoké úrovni, avšak stále byla rozdělena do
dvou sektorů - domácího a školního, respektive nebyla propojena. Kdyby existovaly nějaké
vzájemné vazby mezi školou a rodiči, určitě by se spolupráce zlepšila. Rovněž vyšlo najevo,
že rodiče jsou často málo informováni o dění ve škole. Proto se vláda rozhodla vést školy ke
kvalitnějším zprávám, jejichž prostřednictvím by rodiče získali informace o pokroku svého
dítěte.
Také zde padl návrh, že první červenec by mohl být tzv."Family Learning Day", kdy by
ministerstvo školství oslovovalo rodiče, kteří by měli zájem o informace týkající se národního
kurikula, a nabízelo by jim aktivity a materiály, které by jim pomohly učit děti doma. Dále by
jim byly nabídnuty různé kurzy a pracovní setkání na různá témata, které by organizovaly
samotné školy. Závěr konference byl v duchu rčení: „If you can read this, thank a teacher" („Pokud jsi byl schopen toto přečíst, poděkuj učiteli") upraven na: „If you can read this, thank
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a teacher and your parent" - („Pokud jsi byl schopen toto přečíst, poděkuj učiteli a svému
rodiči"). Clarke (1999).
Výše zmíněné skutečnosti patří v Anglii již poměrně dlouhou dobu mezi základní práva
rodičů. Tzv. „charta rodičů", která byla poprvé publikována v roce 1991, založila kromě
jiného právo rodičů na jasné informace trojího typu: pravidelné zprávy o pokroku
jednotlivých dětí a celé školy vydávané školami, kvantitativní ukazatele výsledků školy ve
srovnání s celostátními trendy

a pravidelné inspekce každé školy prováděné nezávislými

inspektory. Školy pod lupou (1996, s. 65).
Z různých průzkumů také vyplývá, že jsou

zjišťovány názory veřejnosti v různých

zemích na poslání a funkce školy a je vyhodnocována i důvěra, kterou veřejnost vůči školám
chová (zvláště v rámci aktivit OECD). Tato zjištění v mezinárodním kontextu obsahují i
některá data umožňující komparaci s českou situací. Průcha (1997, s. 420).
Další oblastí, kterou škola ovlivňuje téměř celou rodinu dítěte, a to v nejširším smyslu
slova, jsou tzv. „formální" povinnosti rodičů vůči škole. Jsou to nároky, které produkuje
učitel, tedy požadavky na rodiče, jejichž naplnění je očekáváno ze strany školy. Je známo, že
formální povinnosti jsou jedny z nejdůležitějších pro formování vztahu rodiny a školy. Pro
učitele je jejich realizace významným signálem o tom, že rodina bere školní docházku svého
dítěte zodpovědně. O jaké postupy se vlastně jedná? Rodiče musí reagovat na vzkazy učitele,
kontrolovat hodnocení či chodit na třídní schůzky.

Další úkol rodičů

spočívá v celkové

podpoře pravidelné školní docházky. Rodiče strukturují směrem ke škole obraz rodiny a
vymezují také svou míru přizpůsobení. Realizace této části rodičovské role je tedy jedním
z významných způsobů, jak může rodina ovlivňovat průběh a úspěšnost školní kariéry svého
dítěte, i když formálnost těchto činností je relativní. Kolláriková, Pupala (2001, s. 75).
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7. Výzkumná sonda - zdroje informací o spolupráci rodiny a školy podle ředitelů škol

7.1 Východiska a cíle

Hlavním cílem provedené sondy bylo zjistit, jakým způsobem ředitel školy komunikuje
s rodiči, zda-li se při svých rozhodnutích jimi nechává ovlivnit a do jaké míry. Tyto zjištěné
skutečnosti pak porovnat se vzorkem zahraničních škol a okrajově i s celorepublikovým
projektem Kalibro.
Východiskem jsou zjištění, že naprostá většina ředitelů škol vnímá rodiče jako
důležité partnery, se kterými je potřeba spolupracovat. Nicméně lze předpokládat, že
ředitelé škol málo využívají rodiče jako nástroj pro zlepšování kvality školy, respektive,
že nevyužívají celé spektrum možností jejich vzájemné spolupráce.
Pokud jde o výše uvedená tvrzení, navazuji nejen na prostudovanou literaturu zabývající
se problematikou vztahu rodiny a školy, ale i na projekt Kalibro, který se v loňském školním
roce poprvé tímto tématem rovněž zabýval.

7.2 Metodika

Dotazníky byly zadány elektronickou cestou celkem 50 ředitelům základních škol v České
republice a 15 ředitelům zahraničních škol v Evropě. Vyplněných se vrátilo 31 z celkového
počtu českých škol a 7 ze škol v zahraničí. Návratnost je tedy 62% ze škol na území České
republiky a 47% ze škol zahraničních, kde se jednalo o tyto země: Dánsko, Belgie, Řecko,
Norsko, Francie, Německo a Skotsko. I když návratnost dotazníků ze zahraničí je
procentuelně poměrně vysoká, nedají se zde odvozovat žádné obecné závěry, a to z několika
důvodů:
- všechny školy jsou tzv. „Secondary schools", z čehož vyplývá, že věková hranice žáků je
odlišná od naší, neboť tyto školy navštěvují zpravidla žáci ve věku od 11ti do 16ti, respektive
18ti let
- celkově malý počet oslovených škol
- různé vzdělávací systémy, které nelze zcela objektivně porovnat.
Cílem této části výzkumu bylo pouze získání určitého vzorku názorů ředitelů ze
zahraničních škol, jakým způsobem získávají informace od rodičů, jak je využívají, pokusit se
porovnat některé aspekty vyplývající z dotazníkového šetření a zaznamenat výrazné odlišnosti
nebo shody.
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7.3 Výsledky

Otázka č.l
Jakým způsobem a jak často jako ředitel školy využíváte následující možnosti
komunikace s rodiči kromě třídních schůzek? (Můžete vybrat i více možností.)
Ředitel školy nejčastěji využívá ke komunikaci s rodiči následující možnosti v tomto
pořadí:
- telefon

42%

- konzultační hodiny

39%

- žákovské knížky

23%

- setkání se zástupci rodičů

23%

- školská rada

16%

- e-mail

16%

- zvláštní setkání ŘŠ a rodičů

13%

- ankety a dotazníky

13%

- diskusní fórum

3%

- schránka důvěry

3%

- valná hromada

0%

14

12

10

8

6

4

2

0
diskusní fórum

konzultační

na web

hodiny (individ

stránkách Školy

konzultace)

/.vláštnl setkáni "valná hromada

zástupců rodičů

ŘŠ a rodičů

Ředitel školy občas využívá ke komunikaci s rodiči následující možnosti v tomto pořadí:
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- ankety a dotazníky

68%

- e-mail

52%

- zvláštní setkání ředitelů škol a rodičů

48%

- telefon

45%

- konzultační hodiny

45%

- setkání zástupců rodičů

45%

- školská rada

42%

- žákovské knížky

32%

- schránka důvěry

26%

- valná hromada

7%

- diskusní fórum

6%

25

20

15

10

hodiny (individ
slránkach Školy

ftS.rodiiú

*

Ю-™«*

koozulucc)

Ředitel školy zřídka využívá ke komunikaci s rodiči následující možnosti v tomto pořadí:
- valná hromada

48%

- žákovské knížky

35%

- školská rada

32%

- zvláštní setkání ředitelů škol a rodičů

29%

- diskusní fórum

26%

- schránka důvěry

26%

- e-mail

19%

- ankety a dotazníky

16%
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- telefon

13%

- konzultační hodiny

13%

- setkání se zástupci rodičů

13%

email

diskusní fórum

konzultační

na web

hodiny (individ.

stránkách školy

konzultace)

zvláštní setkání "valná hromada
ŘŠ a rodičů

zástupců rodičů

Ředitel školy nikdy nevyužívá ke komunikaci s rodiči následující možnosti v tomto
pořadí:
- diskusní fórum

65%

- valná hromada

45%

- schránka důvěry

45%

- setkání zástupců rodičů

19%

-e-mail

13%

-školská rada

10%

- žákovské knížky

10%

- zvláštní setkání ředitelů škol a rodičů

10%

- konzultační hodiny

3%

- ankety a dotazníky

3%

- telefon

0%
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25

20

15
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5

0
diskusní fórum

konzultační

knížky

na web

hodiny (individ.

(notýsky)

žákovské

telefon

e-mail

stránkách školy

konzultace)

zvláštní setkání "valná hromada
ŘŠ a rodičů

H

ankety,

schránka

setkáni

dotazníky

důvěry

zástupců rodičů

Školská rada

Někteří ředitelé zmínili i další způsoby komunikace s rodiči:
-

neformální setkání na akcích školy
virtuální žákovské knížky

-

informační bulletiny a zpravodaje

-

klub rodičů

-

setkání učitelů žáka s rodiči a ředitelem školy

-

výchovné komise

-

setkání s odborníky

Celkově lze konstatovat, že využití telefonu a konzultační hodiny, respektive individuální
pohovory s rodiči jsou nejčastějším způsobem komunikace ředitelů škol s rodiči. Z odpovědí
také vyplývá, že ředitelé škol volí nejčastěji takové způsoby komunikace, které se zdají
nejosobnější (konzultační hodiny), které jim dávají příležitost osobně mluvit s rodiči, ale
zároveň i nejrychlejší (telefon). Naopak většina ředitelů se významně shodla, že nikdy nevolí
ke komunikaci s rodiči valnou hromadu, schránku důvěry nebo diskusní fórum na webových
stránkách školy. I když poslední zmíněný způsob komunikace patří v současnosti mezi
nejmodernější, v českých školách jeho širší využití pravděpodobně nastane teprve v blízké
budoucnosti.
Pokud porovnáme odpovědi ředitelů škol z Prahy a malých obcí (do 10 tisíc obyvatel),
jejich odpovědi byly srovnatelné. Jediný výraznější rozdíl nastal ve využití e-mailu ke
komunikaci s rodiči. Ředitelé z pražských škol nevolili odpověď „nikdy nekomunikuji přes e-
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mail" ani jednou a zřídka e-mailu využívají 3 ředitelé z celkového počtu 19. Na rozdíl od
ředitelů z malých obcí, kde téměř polovina z dotazovaných (3 ředitelé ze 7) zvolila odpověď
nikdy, 1 zřídka a 3 občas.
Poměrně často ředitelé využívají také anket a dotazníků.

Pro snadnější orientaci byla tato otázka vyhodnocena i podle průměrné bodové hodnoty,
podle níž jako nejčastější byly hodnoceny tyto způsoby komunikace:

- telefon

1,71

- konzultační hodiny

1,81

-ankety a dotazníky

2,1

- e-mail

2,29

- setkání zástupců rodičů

2,29

- žákovské knížky

2,32

- školská rada

2,35

- zvláštní setkání ŘŠ a rodičů

2,35

- schránka důvěry

3,13

- valná hromada

3,39

- diskusní fórum

3,52

Otázka č. 2
Jak často žádáte s určitým záměrem rodiče o jejich názory, přání, spolupráci na řešení
nějakého problému.

- pravidelně

62%

- nepravidelně

32%

- zřídka

6%

- nikdy

0%
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V této otázce se 19 ředitelů škol, tedy více jak polovina, shodlo, že pravidelně žádají
rodiče o jejich názory, přání nebo případnou spolupráci při řešení problému. Za velmi
významné je zde možno považovat, že ani jeden ředitel školy již neopomíjí názory rodičů.

Otázka č. 3
Jaké získáváte informace (podněty) od rodičů ? (Seřaďte podle četnosti: 1 =
nejčastější, 6 = nejméně časté.)

1 = nejčastější
- spíše kritické

35%

- tvůrčí, podnětné

29%

- nabízející dobrovolnou pomoc

16%

- pochvalné

10%

- nabízející jiné dary než finanční

7%

- nabízející finanční pomoc

0%
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25

10

nabízející dobrovolnou pomoc

pochvalné

tvůrčí, podnčtnč

spíše kritické

nabízející finanční ропюс

(spolupráci)

- pochvalné

38%

- tvůrčí, podnětné

19%

- nabízející dobrovolnou pomoc, jiné dary než finanční

13%

- spíše kritické, nabízející finanční pomoc

nabízející dobrovolnou pomoc

pochvalné

nabízející jiné dary než
finanční

6%

spiše kritické

tvůrčí, podnčtnč

(spolupráci)

27

nabízející finanční pomoc

nabízející jiné dary než
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- pochvalné

29%

- nabízející dobrovolnou pomoc, tvůrčí a podnětné

23%

- spíše kritické

13%

- nabízející jiné dary než finanční

7%

- nabízející finanční pomoc

3%

10
9

8
7

6
5
4
3
2

1
0
(spolupráci)

4
- nabízející dobrovolnou pomoc

29%

- nabízející finanční pomoc

23%

- nabízející jiné dary než finanční

16%

- pochvalné, tvůrčí a podnětné

13%

- spíše kritické

10%

28

nabízející dobrovolnou pomoc

pochvalné

tvůrčí, podnčtnč

spíše kritické

nabízející finanční pomoc

(spolupráci)

nabízející jiné dary než
finanční

5
- nabízej ící j iné dary než finanční

3 8%

- spíše kritické

23%

- nabízející dobrovolnou pomoc, nabízející finanční pomoc

19%

- tvůrčí a podnětné

6%

- pochvalné

0%
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14

12

10

8

6

4

2

0

6 = nejméně časté
- nabízející finanční pomoc

49%

- nabízející jiné dary než finanční

19%

- spíše kritické

13%

- pochvalné, tvůrčí a podnětné

10%

- nabízející dobrovolnou pomoc

0%
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nabízející dobrovolnou pomoc

j l O
pochvalné

tvůrčí, podnětné

spíSe kritické

nabízející finanční pomoc

nabízející jiné dary než

(spolupráci)

financ

Z nabízených typů informací, které ředitelé škol získávají od rodičů, "zvítězily" na škále
od 1 do 6 informace spíše kritické. 35% ředitelů je zvolilo jako č.l (=nejčastější). Avšak hned
na 2. místě se s 29% hlasů naopak umístily podněty tvůrčí nebo spíše podnětné.
Pokud bychom rozlišili odpovědi ředitelů škol podle velikosti obcí, v Praze by jasně
zvítězily podněty tvůrčí nebo podnětné (jako nejčastější je volilo 9 pražských ředitelů z
celkového počtu 19), na rozdíl od menších měst a obcí, kde více jak polovina dotazovaných (7
z celkového počtu 12) volila jako nejčastější naopak podněty spíše kritické. Četnost těchto
odpovědí tedy určila i již výše zmiňovaného "vítěze" v této otázce, a to podněty spíše kritické.
Celkem významně se shodli ředitelé škol na nejméně častém typu podnětů od rodičů. 49%
z nich (15 ředitelů z 31) nejméně často získává informace nabízející finanční pomoc.
Dokonce 28 ředitelů tento způsob podnětů zařadilo do druhé poloviny nabízené škály, tedy
jako č. 4, 5 nebo 6.
Pokud nahlédneme na nejčetnější odpovědi v první polovině dané škály (č.l, 2 nebo 3),
zjistíme, že nejvíce putují к ředitelům škol podněty pochvalné. Celkem 24 ředitelů přiřadilo к
tomuto typu informací 1, 2 nebo 3.

Pro snadnější orientaci byla tato otázka vyhodnocena i podle průměrné bodové hodnoty,
podle níž jako nejčastější byly hodnoceny tyto informace (podněty) od rodičů:
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- tvůrčí, podnětné

2,77

- pochvalné

2,84

- spíše kritické

3,16

- nabízející dobrovolnou pomoc

3,23

- jiné dary než finanční

4,26

- nabízející finanční pomoc

5,0

Otázka č. 4
V případě kritických připomínek se tyto týkají nejčastěji: (Můžete vybrat i více
možností.)

- hodnocení žáků

71%

- kvalita výuky

45%

- školní jídelna

42%

- provoz školy

23%

- rozvrh hodin žáků

16%

- časté suplování

10%

- prostředí školy a třídy

0%

25

20

15

10

5

0
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Zde se většina ředitelů shodla, že nejčastějši kritické připomínky ze strany rodičů se týkají
hodnocení žáků, kvality výuky a školní jídelny.
Hodnocení žáků je uváděno jako vůbec nejčastějši důvod kritických připomínek rodičů a
s přihlédnutím к výsledkům předcházející a následující otázky se zřejmě jedná o významný
problém ve vztazích mezi rodiči a školou. Je to do jisté míry pochopitelné, neboť jakékoli
hodnocení druhé osoby velmi často vyvolává konfliktní nebo nesouhlasné postoje a děti jsou
ve škole hodnoceny velmi často. Pro případné další výzkumy by bylo zajímavým tématem
zjišťování, nakolik je možné manažerskými činnostmi tyto „třecí plochy" mezi školou a
rodinou zmírnit a nakolik se jedná o zákonitý důsledek hodnotících procesů ve škole. Stejně
tak by bylo potřeba ověřit, do jaké míry jsou kritické připomínky rodičů oprávněné.

Otázka č. 5
Jsou rodiče seznámeni s pravidly, jak získají na své podněty případnou odpověď?

- ano

77%

- ne

23%

V této otázce 24 ředitelů uvedlo, že seznamují rodiče svých žáků s pravidly, jakým
způsobem získají odpověď na jejich případný dotaz nebo podnět.Tato pravidla mají tedy
vytvořena.
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Otázka č. 6
Mají podle vás rodiče tendenci zasahovat do:

často
- způsob hodnocení žáků

6%

- mimoškolní akce školy

6%

- ekonomika a finanční management školy

0%

- řízení pedagogického procesu

0%

- způsob výuky

0%

- pravidla chodu školy

0%

- materiální a technické zabezpečení školy

0%

2,5

1,5

0,5

ekonomiky a línané

pedagogického

managementu ikoly

proeciu

^ s o b u yýuky

p - v , d e l choda školy

maleníl. a tcehmckého

^ i b o h . hodnoceni Ш

« b c i p e i e n i Ikoly

občas
- způsob hodnocení žáků

62%

- mimoškolní akce školy

43%

- způsob výuky

35%

- pravidla chodu školy

35%

- materiální a technické zabezpečení školy

29%

- řízení pedagogického procesu

23%

- ekonomika a finanční management školy

10%
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ekonomiky a

finanč.

managementu školy

ři/cni pedagogického

způsobu výuky

pravidel chodu Školy

materiál, a technického

způsobu hodnoceni žáků mimoškolních akcí školy

zabezpečení Školy

procesu

výjimečně
- řízení pedagogického procesu

58%

- způsob výuky

55%

- materiální a technické zabezpečení školy

55%

- pravidla chodu školy

52%

- mimoškolní akce školy

35%

- způsob hodnocení žáků

29%

- ekonomika a finanční management školy

26%

ekonomiky a finanč

H » n i pedagogického

managementu ikoly

procesu

ypůsobu výuky

pravidel chodu školy

materiál a technického
zabezpečení ikoly
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způsobu hodnoceni žáků mimoškolních akci ikoly

vůbec ne
- ekonomika a finanční management školy

64%

- řízení pedagogického procesu

19%

- materiální a technické zabezpečení školy

16%

- mimoškolní akce

16%

- pravidla chodu školy

13%
3%

- způsob hodnocení žáků
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Z odpovědí na otázku č. 6 vyplývá, že rodiče nezasahují do většiny nabízených oblastí
správy a řízení často.
Oblastí, do které mají rodiče občas tendenci nejvíce zasahovat, je způsob hodnocení žáků.
Tato odpověď získala celkem 62% hlasů.
Naopak

vůbec nemají rodiče tendenci

zasahovat

do ekonomiky

a

finančního

managementu školy (20 ředitelů z 31, tj. 64%).
Ze všech získaných odpovědí vyplývá, že do uvedených oblastí (kromě již zmíněného
způsobu hodnocení žáků) rodiče zasahují stále pouze výjimečně nebo vůbec ne.

Pro snadnější orientaci byla tato otázka vyhodnocena i podle průměrné bodové hodnoty,
podle níž mají rodiče tendenci nejčastěji zasahovat do těchto oblasti:
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- způsobu hodnocení žáků

2,29

- mimoškolních akcí školy

2,61

- způsobu výuky

2,74

- pravidel chodu školy

2,77

- materiálního a technického zabezpečení školy

2,87

- řízení pedagogického procesu

2,97

- ekonomiky a finančního managementu školy

3,55

Otázka č. 7
Je podle vás ještě nějaká další oblast, do které mají rodiče tendenci zasahovat ?
Někteří ředitelé zmínili i další oblasti, do kterých mají rodiče tendenci zasahovat:
-

kontrolní činnost školské rady
personální obsazení

-

volba učitele konkrétního předmětu

-

volba učitele do 1. třídy

-

zaměření orientace školy
řešení výchovných problémů
organizace výuky ve třídě (zasedací pořádek)

-

výběr učitelů i ředitele školy

-

spolupráce formou dobrovolníků na akcích školy

-

asistenti v hodinách

Otázka č. 8
Nabízejí rodiče vaší škole pomoc (spolupráci) sami od sebe ?

- často

3%

- občas

52%

- zřídka

45%

- nikdy

0%
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Téměř všem ředitelům nabízejí alespoň někteří rodiče pomoc nebo spolupráci sami od
sebe. Pouze 1 pan ředitel má to štěstí a dobrovolná rodičovská pomoc se к němu hrne často.

Otázka č. 9
Berete v úvahu (nejvíce respektujete) případné podněty od rodičů nebo jejich názor
v oblasti:
určitě ano
- mimoškolní akce školy

48%

- pravidla chodu školy

25%

- způsob a kvalita výuky

19%

- způsob hodnocení žáků

17%

- materiální a technické zabezpečení školy

10%

- ekonomika a finanční management školy

3%

- řízení pedagogického procesu

3%
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spíše ano
- materiální a technické zabezpečení školy

53%

- pravidla chodu školy

43%

- způsob a kvalita výuky

34%

- řízení pedagogického procesu

32%

- způsob hodnocení žáků

32%

- mimoškolní akce školy

32%

- ekonomika a finanční management školy

17%

ekonomiky i Tínaní

Hjonl pedagogického

managementu ikoly

procoiu

/pusobu a kvality výuky
/abc/pc£cní ikoly

spíše ne
- ekonomika a finanční management školy

48%

- řízení pedagogického procesu

48%
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způsob hodnocení žáků

48%

způsob a kvalita výuky

43%

materiální a technické zabezpečení školy

29%

pravidla chodu školy

25%

mimoškolní akce školy

20%

ekonomiky a

finani

managementu ikoly

fiícni pedagogického

/ p u s o b a a kvality výuky

pravidel chodu ikoly

procesu

materiál a technického

q n i i o b u hodnoceni

a i b e i p e í e n i ikoly

určitě ne
- ekonomika a finanční management školy

32%

- řízení pedagogického procesu

17%

- materiální a technické zabezpečení školy

10%

- pravidla chodu školy

7%

- způsob a kvalita výuky

3%

- způsob hodnocení žáků

3%

- mimoškolní akce školy

0%
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Odpovědi na otázku č.9 ukazují, že ředitelé nejvíce berou v úvahu takové podněty od
rodičů, které souvisejí s akcemi odehrávajícími se mimo budovu školy. 48% dotazovaných
určitě к takovýmto podnětům přihlíží.
Naopak názor rodičů na ekonomiku a finanční management školy spíše nebo určitě
neovlivňuje celkem 25 ředitelů (81%).
Kromě ekonomiky a finančního managementu se téměř polovina ředitelů shodla, že spíše
nepřihlížejí к názorům rodičů na řízení pedagogického procesu (48%), způsob hodnocení
žáků (48%) a na způsob a kvalitu výuky (43%). Zdá se, že do vlastního vzdělávacího procesu
souvisejícího s prací učitelů nenechávají ředitelé rodiče příliš zasahovat, což pravděpodobně
souvisí s odbornou kvalifikací učitelů na rozdíl od rodičů „laiků".

Pro snadnější orientaci byla tato otázka vyhodnocena i podle průměrné bodové hodnoty,
podle níž berou ředitelé škol nejvíce v úvahu názory rodičů v těchto oblastech:

- mimoškolních akcí školy

1,71

- pravidlech chodu školy

2,13

- způsobu a kvality výuky

2,29

- způsobu hodnocení žáků

2,39

- materiálního a technického zabezpečení školy

2,39

- řízení pedagogického procesu

2,77

- ekonomiky a finančního managementu

3,01
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Otázka č. 10
Berete v úvahu případné podněty od rodičů nebo jejich názor v nějaké další/jiné
oblasti ?

Někteří ředitelé zmínili i další oblasti, ve kterých berou v úvahu případné podněty od
rodičů:
-

organizace provozu školy
výchovné problémy dětí

-

náměty pro tvorbu školního vzdělávacího programu

Otázka č. 11
Myslíte si, že používáte rodiče jako „nástroj" к ovlivňování učitelů vkladném či
záporném smyslu slova?

určitě ano

10%

spíše ano

32%

spíše ne

45%

určitě ne

13%

Více jak polovina z dotazovaných ředitelů si nemyslí nebo si není vědoma, že by
používali rodiče jako „nástroj" к ovlivňování učitelů, ať vkladném nebo záporném
smyslu slova.

Otázka č. 12
Připravujete systematicky učitele na to, jak komunikovat s rodičem ?
68%

ano

32%

ne

Z otázky č. 12 vyplývá, že zejména ředitelé pražských základních škol systematicky
připravují učitele na komunikaci s rodiči. Celkem se vyjádřilo kladně na tuto otázku 21
dotazovaných (68%), z toho 15 ředitelů z Prahy.
Otázka č. 13
Absolvovali vaši učitelé nějakou vzdělávací akci, jak komunikovat s rodičem?

všichni

7%

většina

29%

někteří

49%
17%

• nikdo
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Nějakou vzdělávací akci přibližující učitelům způsob komunikace s rodiči podle odpovědí
na tuto otázku absolvovali většinou pouze někteří učitelé ze školy. I zde se ukázal významný
rozdíl mezi pražskými školami a školami z menších měst. 10 ředitelů z Prahy (z celkového
počtu 19) volilo odpověď všichni nebo většina oproti 1 hlasu ředitele z malé obce (do 10 tisíc
obyvatel). Pouze 17% ředitelů (5 z 31) uvedlo, že žádný učitel z jejich školy takovou akci
neabsolvoval, avšak zároveň v 66% případů absolvovala

nějakou přípravu menšina nebo

žádní učitelé.
Podle mého názoru je v odpovědích na tuto otázku rozpor s otázkou č. 12, neboť
v předcházející otázce sice většina ředitelů (68%) odpověděla, že systematicky připravují
učitele na komunikaci s rodiči, avšak v této otázce naopak odpověděli, že v 56% případů
absolvovala nějakou přípravu menšina nebo žádní učitelé. Z toho je možné vyvodit více
závěrů:
- otázka nebyla správně formulována, tudíž ředitelé škol ji nepochopili správně
- ředitelé škol sice připravují učitele na komunikaci s rodiči, avšak ne zcela systematicky, což
si ovšem úplně neuvědomují.

Otázka č. 14
Jakým způsobem komunikují vaši učitelé s rodiči? (Můžete vybrat i více možností.)

často
- žákovské knížky

87%

44

56%

- telefonicky

45%

- třídní schůzky

42%

- osobně

16%

- e-mail

10%

- společná setkání

0%

- diskusní fórum
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občas
- společná setkání

64%

- osobně

52%

- třídní schůzky

52%

- e-mail

38%

- telefonicky

38%

- žákovské knížky

10%

- diskusní fórum

6%
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- e-mail

26%
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23%
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diskusní fónim na web
« Ш Л ikoly

spolciná sMkáni

nikdy
- diskusní fórum

71%

- e-mail

20%

- společná setkání

10%

- třídní schůzky

0%

- žákovské knížky

0%

- telefonicky

0%

- osobně

0%
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Nejčastějším způsobem, jakým učitelé komunikují s rodiči, jsou žákovské knížky. Shodlo
se na tom 87% dotazovaných. Významné procento hlasů v této části otázky získal i telefon
jako častý způsob komunikace (56%).
Občas se učitelé setkávají s rodiči při společných setkáních (64%), osobně (52%) nebo na
třídních schůzkách (52%).
V této otázce se projevila neoblíbenost diskusního fóra jako formy komunikace s rodiči
jak u samotných ředitelů, tak i mezi učiteli tento způsob výrazně "prohrál". Nikdy diskusního
fóra podle ředitelů nevyužívá 71% učitelů.
Ale i mailová komunikace s rodiči je u učitelů poměrně málo častá.
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Podle průměrné bodové hodnoty učitelé volí ke komunikaci s rodiči nejčastěji tyto
způsoby:

- žákovské knížky

1,16

- telefonicky

1,52

- třídní schůzky

1,58

- osobně (konzultační hodiny)

1,65

- společná setkání/akce

2,26

- e-mail

2,48
3,65

- diskusní fórum

Poznámka:
- všechny grafy se týkají pouze českých škol
-

pro lepší názornost byly otázky č. 1, 3, 6, 9, a 14 byly vyhodnoceny ještě podle
směrodatné odchylky.

7.4 Závěry

7.4.1 České školy

Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na tři oblasti. První se týkala toho, jak ředitelé škol
získávají od rodičů informace. Bylo zjištěno, že ředitelé se komunikací s rodiči zabývají.
Přesto však vyplynul zajímavý závěr v tom, že ředitel s rodiči komunikuje spíše pasivně než
aktivně, neboť nejčastěji ke komunikaci používá telefon a konzultační (individuální) hodiny.
Protože je málo pravděpodobné, že by ředitel volal rodičům tak často, jak vyplynulo
z výzkumu, že používá ke komunikaci telefon, domnívám se, že v této situaci jsou právě
rodiče těmi aktivními. Rovněž konzultační hodiny fungují stejným způsobem, tj. rodič
vyhledá ředitele školy, aby s ním komunikoval. Ředitel tudíž s rodiči komunikuje, avšak
nikoli aktivně, jak by asi bylo potřeba.
Druhá oblast byla zaměřena na to, jak rodiče ovlivňují rozhodování ředitele školy.
Pokud pomineme fakt, že rodiče ovlivňují školu hned na počátku tím, že si pro své dítě zvolí
určitou školu, což se rozhodně za ovlivňování dá považovat, pak byly zjištěny další závěry.
Po vstupu svého dítěte do školy rodiče školu neovlivňují prakticky vůbec. Jediná oblast,
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do které mají tendenci zasahovat, je hodnocení svého dítěte, neboť na tom jim záleží. Dále
pak následuje otázka, zda by se rodiče chtěli nějakým způsobem zapojit do chodu školy a
nějak ho ovlivňovat, či ne. Pokud ano, tak mohou narážet i na problém, že jim к tomu ředitelé
škol nedávají dostatečný prostor a příležitost. Z výsledků šetření rovněž vyplynulo, že i když
si ředitelé škol uvědomují, že rodiče jsou pro ně důležití, stále si nepřejí, aby jim rodiče do
řízení školy nějakým způsobem zasahovali.
Poslední oblast se týkala toho, zda ředitelé škol připravují své učitele na komunikaci
s rodiči a zda případně používají rodiče к ovlivňování svých učitelů. Jak už jsem zmínila
dříve, došlo zde к určitému rozporu. Pokud skutečně ředitelé škol připravují své učitele na
komunikaci s rodiči systematicky, jak vyplynulo z výzkumu, pak není možné, aby z dotazníku
vyplývalo, že nějakou přípravu absolvovala jen menšina učitelů či dokonce žádní. Zřejmě
ředitelé chápou systematickou přípravu jako průběžnou záležitost dané školy a spojení
„absolvoval vzdělávací akci" jim evokuje formu školení či semináře.

Charakteristika škol, ze kterých byly získány odpovědi v České republice:

Počet škol: 31

Počet let ve funkci ředitele:
do 5 let: 10
6 - 1 0 let: 5
nad 11 let: 16

Velikost školy/počet žáků:
do 100 žáků: 4
do 300 žáků: 2
do 500 žáků: 19
nad 500 žáků: 6

Umístění školy/velikost obce:
Praha: 19
menší město (10 - 100 tisíc obyvatel): 5
obec (do 10 tisíc obyvatel): 7
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7.4.2 Zahraniční školy

V zahraničí rovněž většina ředitelů volí telefon jako nejčastějši způsob komunikace
s rodiči. Konzultační hodiny, respektive osobnější způsob komunikace, volí dokonce ještě
častěji než u nás. Dále více využívají setkání s rodiči, dokonce i „valnou hromadu", školskou
radu a občas i diskusní fórum na webových stránkách školy. Téměř vůbec nevyužívají
schránku důvěry. Pokud jde o využití e-mailu, tak je využíván poměrně často, a to bez
rozdílu, zda jde o školu ve městě či na venkově. Dotazníky a ankety naopak nepatří к příliš
vyhledávaným způsobům komunikace mezi řediteli škol a rodiči.
Celkem 79% ředitelů zahraničních škol se shodlo, že pravidelně žádají rodiče o jejich
názory či spolupráci.
Podle mého názoru trochu překvapivě se ředitelé zahraničních škol shodli s názory
ředitelů českých škol, protože jako nejčastějši informace získané od rodičů uvedli, že jde o
podněty spíše kritické. Nejčastějším kritickým připomínkám zahraničních škol podléhá
hodnocení žáků, kvalita výuky a rozvrh hodin. Což naprosto odpovídá výtkám rodičů
českých. Na druhou stranu se pak poměrně často vyskytovaly i podněty pochvalné (86%).
Jako nejméně časté se objevily rovněž jako v českých školách finanční dary a jiná pomoc než
finanční.
Všichni ředitelé zahraniční škol se shodli, že rodiče jsou seznámeni s pravidly, podle
kterých získávají na své podněty případné odpovědi.
V zahraničí mají rodiče tendenci nejčastěji zasahovat do způsobu hodnocení žáků

a

mimoškolních aktivit (43%) a naopak téměř vůbec nezasahují do ekonomiky a finančního
managementu školy. Tyto výsledky jsou obdobné jako v našich školách.
Opět trochu překvapivě je srovnatelná i míra dobrovolné pomoci rodičů, která není příliš
velká.
Ředitelé zahraničních škol se shodli s názory našich ředitelů, neboť i oni berou nejčastěji
v úvahu názory rodičů týkající se mimoškolních aktivit. Naopak se nenechávají ovlivnit
případnými podněty rodičů na ekonomiku a finanční management školy.
Ředitelé zahraničních škol si myslí, že rodiče jako „nástroj" к ovlivňování učitelů spíše
nepoužívají.
Ředitelé zahraničních škol (72%) systematicky připravují své učitele, jak mají
komunikovat s rodiči, a to bez ohledu na to, zda jde o školy ve městě či na venkově.
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Většina učitelů zahraničních škol absolvovala nějakou vzdělávací akci týkající se způsobu
komunikace s rodiči, opět bez rozdílu, zda jde o školy městské či venkovské.
К nejčastějšímu způsobu komunikace učitelů s rodiči patří v zahraničních školách telefon
a konzultační hodiny (57%) a společná setkání s rodiči (43%). Učitelé rozhodně nepoužívají
diskusní fórum na webových stránkách školy (71%) na rozdíl od svých ředitelů.

Charakteristika škol, ze kterých byly získány odpovědi v zahraničí:

Počet škol: 7

Počet let ve funkci ředitele:
do 5 let: 4
6 - 1 0 let: 0
nad 11 let: 3

Velikost školy/počet žáků:
do 100 žáků: 1
do 300 žáků: 3
do 500 žáků: 2
nad 500 žáků: 1

Umístění školy/velikost obce:
velké město (nad 100 tisíc obyvatel): 2
menší město ( 1 0 - 1 0 0 tisíc obyvatel): 3
obec (do 10 tisíc obyvatel): 2
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7.4.3 Projekt Kalibro
V loňském školním roce byla poprvé projektem Kalibro všem školám v České republice
nabídnuta možnost získat podklady pro sebehodnocení prostřednictvím dotazníkového šetření
Škola a já, které bylo zaměřeno na vztahy mezi školou a rodinou. Hned při své premiéře se
tento výzkum setkal s velikým zájmem vedení škol. Ředitelé přibližně 350 základních škol
využili této možnosti к oslovení žáků, rodičů a učitelů, aby získali velmi cenné informace,
které pak mohou ve svých školách využít.
Součástí rodičovského dotazníku byla i skupina otázek týkajících se spokojenosti
s informovaností ze strany školy, tudíž se naskytla příležitost srovnání výsledků tohoto
celorepublikového šetření s dílčími výsledky dotazníkového výzkumu v této práci.
Z celorepublikových výsledků rodičovského dotazníku vyplynulo, že velké procento
respondentů (rodičů dětí na základní škole) je spokojeno s informovaností o prospěchu dítěte
(84,6%), o dění ve škole (80%) a i jim vyhovují pravidla, která ve škole platí a dotýkají se
přímo jich (85,5%). Celkem 74,3% rodičů dětí základních škol mělo pocit, že se vedení školy
zajímá.
Rozdíl, který stojí za povšimnutí nastal ve výsledcích odpovědí rodičů a ředitelů na otázku
týkající se zájmu vedení školy o názory, pocity a přání rodičů. Celkem 74,3% rodičů dětí
základních škol mělo pocit, že se vedení školy zajímá. V ředitelském dotazníku však pouze
47,4% dotazovaných odpovědělo, že v minulém školním roce se vedení školy obrátilo pomocí
dotazníku nebo jiného standardního nástroje na rodiče žáků, aby zjistilo jejich názoiy, pocity
a přání. Frekvence získávání názorů, přání a možnosti spolupráce rodičů žáků se v této práci
týkala otázka č.2. Zde se výsledek přiblížil již výše zmíněnému výsledku z rodičovského
dotazníku (74,3%). Celkem 62% ředitelů odpovědělo, že pravidelně žádá rodiče o jejich
názory, přání atd.
Další významnější rozdíl ve výsledcích rodičovského dotazníku Kalibra a odpovědí zde
dotazovaných ředitelů nastal v otázce ochoty rodičů pomoci škole. V dotaznících Kalibra je
89% rodičů ochotno škole pomoci, ale mnou dotazovaní ředitelé dobrovolnou pomoc
nabízenou rodiči zdaleka nevolili jako jednu z nejčastějších. Na škále od 1 do 6 získal tento
druh podnětů od rodičů nejvíce hlasů až ve druhé polovině dané škály, a to 29% jako č.4 a
19% jako č. 5. Nabídka finanční pomoci nebo jiných darů dopadla ještě hůře. Zdá se, že
ředitelé škol necítí ochotu rodičů škole pomoci stejně, jako to vyplývá z rodičovského
dotazníku Kalibra, kde pomoc škole nabídlo jen minimum rodičů.
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7.5. Interpretace výsledků - srovnávací analýza

Na úvod je nutno připomenout, že cílem tohoto výzkumu bylo pokusit se odpovědět na
několik otázek spjatých s vlivem rodičů ve školních procesech na současné české základní
škole.
V první fázi se jednalo o obsahovou analýzu převážně české školské legislativy a
dosavadních poznatků o roli rodičů ve školském systému u nás i v zahraničí. Ve druhé šlo o
dotazníkové šetření, které se týkalo českých základních škol zřízených obcemi a několika škol
evropských. Poslední byla zaměřena na vzájemné porovnání získaných poznatků a okrajové
srovnání s výsledky celorepublikového projektu Kalibro.
V úvodu šetření vyplynulo, že ředitelé českých škol (stejně tak jako ředitelé v zahraničí)
získávají názory a podněty rodičů pravidelně a systematicky. Domnívám se, že na tomto místě
stojí za zmínku například komparativní analýza OECD zaměřená na informovanost rodičů ze
strany škol, při které bylo zjištěno, že ve všech sledovaných zemích primární školy informují
rodiče o prospěchu dětí a programech a cílech vzdělávání. Slabší je ale informování či
instruování rodičů o tom, jak mají doma podporovat školní vzdělávání svých dětí. Touto
problematikou jsem se částečně zabývala již v kapitole Formy spolupráce rodiny a školy
v současnosti.
Tato práce byla zaměřena především dvěma směry. V prvním z nich šlo o to, zda ředitel
školy vnímá rodiče jako důležitého partnera, se kterým je potřeba spolupracovat. Za druhé,
zda se ředitel školy nechá rodičem ovlivnit, případně jak ho využívá jako nástroj pro zlepšení
kvality školy.
Za prvé bylo zjištěno, že rodiče jsou řediteli škol skutečně již vnímáni jako důležití
partneři, se kterými je nutno komunikovat a spolupracovat. Ukázalo se však, že ředitelé
českých škol nejsou při komunikaci a spolupráci s rodiči tak aktivní jako jejich
zahraniční kolegové.
Proto se domnívám, že toto zjištění by mohlo být jednou z příčin, proč ředitel české školy
nedokáže mnohem lépe využít rodičovského potenciálu jako nástroje ke zlepšování kvality
školy.
Pokud tyto poznatky ještě porovnáme s výsledky projektu Kalibro, ze kterých vyplynulo,
že většina rodičů (74,3%) dětí základních škol má pocit, že se vedení školy o jejich názory a
podněty zajímá, tudíž s nimi komunikuje a spolupracuje, pak jsou tyto výsledky podle mého
názoru částečně překvapující.
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Otázkou však je, zda český rodič vůbec o nějakou hlubší spolupráci stojí, neboť například
podle prvního výzkumu po roce 1989, který provedla agentura AISA na objednávku MŠMT
ČR, bylo zjištěno, že většina rodičů

(71%) je se školou spokojena. Tento "je výsledek je

rovněž překvapující.
Za druhé bylo zjištěno, že ředitelé českých škol málo využívají rodiče jako
nástroj pro zlepšování kvality školy, respektive že nevyužívají celé spektrum možností,
které se jim v této oblasti nabízí.
S tím do značné míry souvisí i další část výzkumu, která se týkala ovlivňování školy
prostřednictvím rodičů. Pokud opět porovnáme výsledky šetření v našich školách se
zahraničními, dojdeme ke stejnému závěru: rodiče se nejvíce snaží ovlivnit hodnocení žáků,
respektive svých dětí. Z toho vyplývá, že rodič se začíná angažovat teprve ve chvíli, kdy jsou
v nějakém ohledu ohroženy jeho zájmy.
Zde opět stojí za povšimnutí již dříve zmíněná komparativní analýza OECD. Tentokrát šlo
o měření faktické angažovanosti rodičů pro školu na základě dat o participaci rodičů
v různých školních aktivitách během školního roku (např. pomoc rodičů přímo ve vyučování,
pomoc při jiných aktivitách ve škole i mimo ni). Celkově byl počet angažovaných rodičů ve
všech zemích poměrně malý: v průměru zemí jen 22% rodičů pomáhá škole při nějakých
aktivitách.
Výsledky výše uvedené analýzy se velmi shodují s výsledky mého dotazníkového šetření.
Tato skutečnost pro mě opět byla překvapující, protože nejen na základě odborné literatury,
ale i vlastních zkušeností, jsem se domnívala, že většina zahraničních rodičů je ochotna škole
pomáhat téměř kdykoli a s čímkoli.

8. Některé možnosti využití vztahů školy a rodičů pro řízení školy aneb jak s pomocí
rodičů dospět к pozitivním změnám

Posledním z cílů této práce bylo navrhnout možnosti strategií managementu, jak využít
spolupráce s rodičovskou veřejností při řízení školy.
V souladu s výše zjištěnými skutečnostmi by ředitelé škol mohli aktivněji využívat rodiče
například tím, že jim dají více prostoru a možností ke komunikaci se školou. Rozhodně by se
měli pokusit o větší provázanost školy a rodičů prostřednictvím školské rady, neboť stále z
nejrůznějších průzkumů vyplývá, že ve většině zemí Evropské unie je nejrozšířenější účast
rodičů právě na úrovni školy.
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Domnívám

se, že některé

školy budou

muset

pro vytvoření

produktivních

a

důvěryhodných vztahů s rodiči jakožto členy školských rad udělat ještě mnoho. Tradičně byli
rodiče drženi poněkud více „od těla", neboť škola si snažila uchovat si moc nad
rozhodováním o pedagogických otázkách pouze ve svých rukou a považovala to za
profesionální přístup. Dnes je tento postoj zcela protiprávní. Naopak je potřeba si uvědomit,
že podle nového školského zákona nesou rodiče -

členové školských rad nemalou

odpovědnost za správu školy. Za zmínku stojí i to, že se do činnosti školy zapojují dobrovolně
a za tuto aktivitu nejsou placeni.
Prvořadým úkolem ředitele školy je tedy pracovat na společném porozumění různým
nezbytným rolím a vzájemném respektu a toleranci к odlišnostem. Dalším

úkolem

managementu je najít způsob, jak se členy školských rad konstruktivně pracovat. Určitě by
stálo za úvahu zamyslet se nad tím, zda by se rodičovského potenciálu ve školských radách
nedalo využít z hlediska jejich vlastní profesní odbornosti a tím například vyplnit určitá „bílá"
místa v dovednostech školského managementu: například ve finančním managementu školy
či v určitých kulturních odbornostech a politických dovednostech.
Domnívám se, že v této fázi by bylo vhodné, aby ředitel školy určil jednoznačná pravidla,
jak konkrétně zapojí rodiče do činnosti školy, respektive aby jim vymezil čas, prostor a
způsob tak, aby rodiče mohli být více „vtaženi" a tím také byli více zainteresováni do dění
školy (např. zainteresovat rodiče do školního vzdělávacího programu, najít způsob a
organizaci, jak rodiče co nejlépe seznámit s první verzí vlastního vzdělávacího programu,
případně jakým způsobem se к němu rodiče budou vyjadřovat, např. diskusní fórum na
webových stránkách školy či valná hromada apod.).
Poté by bylo potřeba, aby ředitel školy naučil sebe, učitele i rodiče vhodně komunikovat,
aby skutečným výsledkem bylo postupné nastolení pozitivních změn ve škole na základě
spolupráce rodiny a školy.
I když jsou ředitelé škol považováni za manažery, domnívám se, že strategie a taktiky
svých kolegů působících v podnikatelské sféře stále к vhodné komunikaci a spolupráci
s rodiči téměř nevyužívají (již v úvodu této práce bylo řečeno, že je potřeba se zaměřit na
marketing školy, což bez pochyby klade i vyšší nároky na ředitele školy).
Mezi základní strategie ve sféře podnikání, které ředitel školy může také využívat,
patří: odhadnout svého partnera - zákazníka, udělat na zákazníka - rodiče dojem, získat nad
ním „převahu", správně své aktivity načasovat, umět prodat své výrobky - např. umět prodat
připravenost svých žáků na střední školy a další „obchodní" triky. (Mc Cormack, 1992).
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Na tomto místě je potřeba ještě zmínit, že kromě výše uvedených manažerských
strategií, je také potřeba dbát o zavedení managementu kvality, o zákazníka ve smyslu „total
customer care" - úplné péče, respektive o žáka a jeho rodiče, dále dbát o aktivní uplatňování
benchmarkingu - porovnání vlastního výkonu s konkurencí, jak se uvádí např. v klasické
učebnici managementu (Donelly, Gibbon, Ivancevich, 1997) a nezapomenout ani na šíření
dobré image školy a zkvalitňování práce s veřejností.
Jsem přesvědčená, že tyto a mnoho dalších podnikatelských strategií a metod lze uplatnit i
ve školském managementu, i když to je záležitost dlouhodobá a nelehká (ostatně nechť je
rozpracování tohoto tématu námětem některé z dalších závěrečných bakalářských prací).

Závěr

Otázka hlubšího propojení spolupráce mezi školou a rodinou, většího přiblížení dění ve
škole samotným rodičům a způsob, jakým toho dosáhnout co nejefektivněji, je tématem
diskusí a různých vědeckých studií nejen u nás v České republice již po mnoho let.
V České republice se tento problém dostal více do povědomí v 90. letech minulého století,
kdy se naskytla příležitost porovnat tradice spolupráce rodiny a školy u nás s těmi
zahraničními. Zkušenosti nejen zahraničních, ale i českých škol s tématem vzájemného
předávání informací a možné spolupráce mezi samotnými rodiči a školou jsou různorodé.
Celkově však lze konstatovat, že spokojenost rodičů se školou jde „ruku v ruce" s kvalitou
informací a že někdy jen bývá problém stanovit pravidla tak, aby vyhovovala oběma stranám.
Moderní doba s sebou samozřejmě přinesla i nové příležitosti pro vzájemnou komunikaci
mezi školou a rodiči. Termíny jako informační bulletin, valná hromada nebo virtuální
žákovská knížka, donedávna velké neznámé v českém školství, již nejsou ředitelům něčím
úplně cizím. Zdá se, že občas i kritičtí rodiče se snaží vnést do dění školy nové nápady a
inspiraci.
Zda a do jaké míry se ředitelé nechají ovlivnit připomínkami rodičů, je však již další
otázka. Rodiče samozřejmě nejvíce zajímá počínání jejich dítěte ve škole, zejména jeho
výsledky ve vzdělávacím procesu. Proto se do způsobu hodnocení a kvality výuky snaží
zasahovat nejčastěji. Ředitelé škol naopak nejvíce slyší na názory a přání rodičů, které se
týkají aktivit odehrávajících se mimo vlastní vyučovací hodinu.
Pro úplnost si nyní opět můžeme položit otázku, jak to tedy se spoluprací školy a rodiny
skutečně je? Zda je nízká kooperace způsobována tím, že rodiče jsou dostatečně spokojeni s
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kvalitou, a tudíž nevidí důvody, aby škole pomáhali, nebo je spíše vina na straně školy,
respektive ředitele, který i přes vědomí, že rodič je pro něj důležitým partnerem, nemá zájem
na tom, aby ho rodič v oblasti managementu školy ovlivňoval.
Na závěr je potřeba zmínit, že spokojenost žáků, ale i jejich rodičů samozřejmě leží na
srdci každému řediteli školy. Co největší zapojení rodičů do dění a života uvnitř školy je
jedním z prioritních cílů. O kvalitní nabídku a velkou poptávku usilují mnohé školy, ale ne
každé se to daří. Otázkou i nadále zůstává, proč ...
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Příloha č. 1
Dotazník pro ředitele školy
Vyplňte laskavě následující identifikační údaje:
Počet let v řídící funkci:
Typ školy:
Velikost školy/počet žáků:
Umístění školy/velikost obce:

Praha
velké město (nad 100 tis. obyvatel)
menší město ( 1 0 - 1 0 0 tis. obyvatel)
obec (do 10 tis. obyvatel)

1. Jakým způsobem a jak často jako ředitel školy využíváte následující možnosti
komunikace s rodiči kromě třídních schůzek? (Můžete vybrat i více možností.)
ano:
často-občas-zřídka-nikdy
a) žákovské knížky (notýsky)
často-občas-zřídka-nikdy
b) telefon
často-občas-zřídka-nikdy
c) e-mail
často-občas-zřídka-nikdy
d) diskusní fórum na webových stránkách školv
často-občas-zřídka-nikdy
e) konzultační hodiny (individuální konzultace)
často-občas-zřídka-nikdy
f) zvláštní setkání ŘŠ a rodičů (např. Den otevřených dveří)
často-občas-zřídka-nikdy
g) „valná hromada" (setkání rodičů všech tříd najednou s ŘŠ)
často-občas-zřídka-nikdy
h) ankety, dotazníky
často-občas-zřídka-nikdy
i) schránka důvěry
j) setkání zástupců rodičů fnaoř zástunců jednotlivých tříd, apod.)často-občas-zřídka-mkdy
často-občas-zřídka-nikdy
k) školská rada
1) jiný způsob:

2. Jak často žádáte s určitým záměrem rodiče o jejich názory, přání, spolupráci na řešení
nějakého problému atd.
a)
b)
c)
d)

pravidelně (každý rok nejméně jednou zjišťuji názory rodičů)
nepravidelně (v případě potřeby řeším nastalou situaci)
zřídka (většinu případu rozhoduji sám/a)
nikdy

3. Jaké získáváte informace (podněty) od rodičů ? (Seřaďte podle četnosti: 1 = nejčastějši, 6 =
nejméně časté
a) nabízející dobrovolnou pomoc (spolupráci)
b) pochvalné
c) tvůrčí, podnětné (použitelné nápady)
d) spíše kritické

e) nabízející finanční pomoc
f) nabízející jiné dary než finanční

4. V případě kritických připomínek se tyto týkají nejčastěji: (Můžete vybrat i více možností.)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

hodnocení žáků
rozvrhu hodin žáků
častého suplování
kvality výuky
školní jídelny (kvalita jídel, možnosti výběru, čistota nádobí)
prostředí školy, třídy
provozu školy
jiných:

5. Jsou rodiče seznámeni s pravidly, jak získají na své podněty případnou odpověď'?
a) ano (pravidla máme daná, rodiče jsou srozuměni)
b) ne (způsob mých odpovědí je různý, záleží na mně)

6. Mají podle vás rodiče tendenci zasahovat do:
často-občas-výjimečně-vůbec ne
a) ekonomiky a finančního managementu školy
často-občas-výjimečně-vůbec
ne
b) řízení pedagogického procesu
často-občas-výjimečně-vůbec ne
c) způsobu výuky
často-občas-výjimečně-vůbec ne
d) pravidel chodu školy (např. do školního řádu)
často-občas-výjimečně-vůbec ne
e) materiálního a technického zabezDečení školy
často-občas-výjimečně-vůbec ne
f) způsobů hodnocení žáků
g) mimoškolních akcí školy (např. zájmové kroužky, školy v přírodě, výlety, kulturní akce)
často-občas-výjimečně-vůbec ne

7. Je podle vás ještě nějaká další oblast, do které mají rodiče tendenci zasahovat ?
Jaká:

8. Nabízejí rodiče vaší škole pomoc (spolupráci) sami od sebe ?
a) často
b) občas
c) zřídka
d) nikdy

9. Berete v úvahu (nejvíce respektujete) případné podněty od rodičů nebo jejich názor v oblasti:

a) ekonomiky a finančního managementu školy
b) řízení pedagogického procesu
c) způsobu a kvality výuky
d) pravidel chodu školy
e) materiálního a technického zabezpečení školu
f) způsobu hodnocení žáků
g) mimoškolních akcí školy

určitě ano-spíše ano- spíše ne-určitě ne
určitě ano-spíše ano -spíše ne-určitě ne
určitě ano-spíše ano -spíše ne-určitě ne
určitě ano-spíše ano -spíše ne-určitě ne
určitě ano-spíše ano -spíše ne-určitě ne
určitě ano-spíše ano -spíše ne-určitě ne
určitě ano-spíše ano -spíše ne-určitě ne

10. Berete v úvahu případné podněty od rodičů nebo jejich názor v nějaké další/jiné oblasti ?
Jaké:

11. Myslíte si, že používáte rodiče jako „nástroj" к ovlivňování učitelů v kladném či záporném
smyslu slova?
a)
b)
c)
d)

určitě ano
spíše ano
spíše ne
určitě ne

12. Připravujete systematicky učitele, jak komunikovat s rodičem ?
a) ano
b) ne

13. Absolvovali vaši učitelé nějakou vzdělávací akci, jak komunikovat s rodičem?
a)
b)
c)
d)

všichni
většina
někteří
nikdo

14. Jakým způsobem komunikuií
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

nřitelé s rodiči? (Můžete vybrat i více možnosti.)

třídní schůzky
žákovské knížky (notýsky)
e-mail
telefonicky
osobně (konzultační hodiny/individuální konzultace)
diskusní fórum na webových stránkách školy
společná setkání/akce
jiné:

často-občas-zřídka-nikdy
často-občas-zřídka-nikdy
často-občas-zřídka-nikdy
často-občas-zřídka-nikdy
často-občas-zřídka-nikdy
často-občas-zřídka-nikdy
často-občas-zřídka-nikdy
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Příloha ö. 2
Questionnaire for the Heads of Schools
Please fill in the following identification information:
Number of years in your position as a head:
Type of school:
Size of school /number of students:
Location of your school/size of city/town: city (more than 100,000 inhabitants)
town (10,000 -100,000 inhabitants)
village (up to 10,000 inhabitants)

1.

Which ones and how often do you, as a school head, use the following ways of
communication with the students' parents except the regular parents meetings?(You can
choose more than one answer.)

yes:
often-occasionally-rarely-never
a) report books
often-occasionally-rarely-never
b) phone calls
often-occasionally-rarely-never
c) e-mail
often-occasionally-rarely-never
d) discussion on a school website
often-occasional ly-rarely-never
e) "office hours" (individual consultations)
f) special meetings of a school head with the parents (e.g. Open-door day)
often- occasionally-rarely-never
g) "general assembly" (meeting of all the students'parents at once with the school head)
often-occasionally-rarely-never
often-occasionally-rarely-never
h) public inquiries, questionnaires
often-occasionally-rarely-never
i) a box of confidence
j) meetings of the parents' representatives (e.g.: representatives of the individual classes)
often-occasionally-rarely-never
often-occasionally-rarely-never
k) the school board/council
1) any other way:

2. How often do you intentionally (purposefully) ask the parents for their opinions, wishes,
their participation on a problem solution etc.?
a)
b)
c)
d)

regularly (I try to find out the parents' opinion at least once a year)
irregularly (in case of necessity to solve the given situation)
rarely (I make most of the decisions)
never

3. What sort of information (initiative) do you get from the parents? (Number the following
options according to their freqeuency) 1 = the most frequent, 6 = the least frequent
a) offering voluntary help (cooperation)
b) praising

c) creative, suggestive (applicable ideas)
d) rather critical
e) offering financial help
f) offering any other gifts than the financial

4. In case of critical comments, they most often refer to: (You can choose more than one
answer.)
a)
b)
c)
d)
e)

students'evaluation
students' school timetable
often supplies
quality of teaching
_ _ _
school canteen (the food quality, the option of dishes, the cleanness of the cutlery and
dishes etc.)
f) atmosphere of the school, the class
g) ) running of your school
h) any other:

5. Are the parents familiar with the rules how they can get possible answers to their comments?
a) yes (the rules are given, parents are familiar with them)
b) no (ways of my answers are different, it depends on my decision)

6. Do the parents, in your opinion, tend to interfere in:
a) school economy and its financial management
yes, they certainly do-yes, more or less- no, not very often-no, never
b) management of the pedagogical process
yes, they certainly do-yes, more or less- no, not very often-no, never
c) ways of teaching
yes, they certainly do-yes, more or less- no, not very often-no, never
d) school operation rules (e.g.: the school rules for students, etc.)
yes, they certainly do-yes, more or less- no, not very often-no, never
e) material and technical equipment of the schoul
yes, they certainly do-yes, more or less- no, not very often-no, never
f) the way of students' evaluation
yes, they certainly do-yes, more or less- no, not very often-no, never
g) out - of school activities (e.g.: school trips, schools in nature, hobby groups, cultural
events,...)
yes, they certainly do-yes, more or less- no, not very often-no, never

7. In your opinion, is there any other area which the parents tend to interfere in?
Which one(s)?:

8. Do the parents offer their help to your school of their own account (without asking them)?
a) often
b) occasionally (from time to time)
c) rarely
d) never

9. Which areas do you consider the parents' suggestions in (you respect the most)?
a) school economy and its financial management out
very often-quite often-not very often-never
b) management of the pedagogical process
very often-quite often-not very often-never
c) ways and the quality of teaching
very often-quite often-not very often-never
d) school operation rules
very often-quite often-not very often-never
e) material and technical equipment of the schoul
very often-quite often-not very often-never
f) the way of students' evaluation
very often-quite often-not very often-never
g) out - of school activities
very often-quite often-not very often-never

10. Do you consider the possible parents' suggestions in any other area(s)?
Which one(s)?:

11. Do you think that you use the parents as "an instrument" for the influence of your teachers,
in either a positive or a negative way?
a)
b)
c)
d)

Yes, for sure. (I certainly do it.)
Yes, more or less.
No, I rather not do it.
No, never.

12. Do you methodically prepare teachers for a communication with the parents?
a) yes
b) no

13. Did your teachers take any educational course how to communicate with the parents?
a)
b)
c)
d)

all of them
most of them
some of them
nobody
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14. How do your teachers communicate with the parents? (You can choose more than one
answer.)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

regular parents' meetings
report books
e-mail
phone calls
personally (individual consultations)
discussion on a school website
social meetings/events
any other.

often-occasionally-rarely-never
often-occasionally-rarely-never
often-occasionally-rarely-never
often-occasionally-rarely-never
often-occasionally-rarely-never
often-occasional ly-rarely-never
often-occasionally-rarely-never
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Vyhodnocení dotazníků v ČR a Evropě

Příloha č. 3

školy v České republice: 31
školy v Evropě: 7

1. Jakým způsobem a jak často jao ŘŠ využíváte

možnosti komunikace s rodiči kromě tř. schůzek?
(Můžete vybrat i více možností.)
a) žákovské knížky (notýsky)

často
7
23%

občas
10
32%

zřídka
11
35%

nikdy
3
10%

SOD

b) telefon

13
42%

14
45%

4
13%

0
0%

1,71

c) e-mail

5
16%

16
52%

6
19%

4
13%

2,29

d) diskusní fórum na web stránkách školy

1
3%

2
6%

8
26%

20
65%

3,52

e) konzultační hodiny (individ. konzultace)

12
39%

14
45%

4
13%

1
3%

1,81

f) zvláštní setkání ŘŠ a rodičů

4
13%

15
48%

9
29%

3
10%

2,35

g) "valná hromada "

0
0%

2
7%

15
48%

14
45%

h) ankety, dotazníky

4
13%

21
68%

5
16%

1
3%

2,32

3,39

1
14%

2,1

i) schránka důvěry

1
3%

8
26%

8
26%

14
45%

3,13

j) setkání zástupců rodičů

7
23%

14
45%

4
13%

6
19%

2,29

к) školská rada

5
16%

13
42%

10
32%

pravidelně

nepravidelně

0%

3
10%

0
0%

2,35

1) jiný způsob

2. Jak často žádáte s určitým záměrem rodiče o jejich
názory, přání, spolupráci na řešení problému?

19
62%

10
32%

nejčastější = 1
3. Jaké získáváte informace (podněty) od rodičů?
a) nabízející dobrovolnou pomoc (spolupráci)

5
16%

zřídka
2
6%

2
4
13%

0

nikdy
0
0%

3

1

4

5

nejméně časté = 6

7
23%

9
29%

6
19%

0
0%

b) pochvalné

3
10%

12
38%

9
29%

4
13%

0
0%

3
10%

c) tvůrčí, podnětné

9
29%

6
19%

7
23%

4
13%

2
6%

3
10%

11
35%

e) nabízející finanční pomoc

f) nabízející jiné dary než finanční

d) spíše kritické

2
6%

4
13%

3
10%

7
23%

4
13%

0
0%

2
6%

1
3%

7
23%

6
19%

15
49%

2
7%

13%

2
7%

5
16%

12
38%

6
19%

4. V případě kritických připomínek se tyto týkají
nejčastěji: (Můžete vybrat i více možností.)
a) hodnocení žáků

22
71%

b) rozvrhu hodin žáků

5
16%

c) častého suplování

3
10%

d) kvality výuky

14
45%

e) školní jídelny

13
42%

4

3

f) prostředí školy, třídy

0
0%

g) provozu školy

7
23%

h) jiných

ano
5. Jsou rodiče seznámeni s pravidly, jak získají na své
podněty případnou odpověď?

24
77%

6. Mají podle vás rodiče tendenci zasahovat do:

ne
7
23%

často

0
0%

občas

a) ekonomiky a financ, managementu školy

0
0%

3
10%

výjimečně
8
26%

b) řízení pedagogického procesu

0
0%

7
23%

18
58%

c) způsobu výuky

0
0%

11
35%

17
55%

d) pravidel chodu školy

0
0%

11
35%

16
52%

0

9

e) materiál, a technického zabezpečení školy

29%

17

vůbec ne
20
64%
6
19%
3
10%

57%

4
13%
5

14%

0%

29%

55%

16%

f) způsobu hodnocení žáků

2
6%

19
62%

9
29%

1
3%

g) mimoškolních akcí školy

2
6%

13
43%

11
35%

5
16%

7. Je podle vás ještě nějaká další oblast, do které mají
rodiče tendenci zasahovat? Jaká?

viz ZBP

často
8.

Nabízejí rodiče vaší škole pomoc (spolupráci) sami od
sebe?

1
3%

určitě ano
Berete v úvahu případné podněty od rodičů nebo jejich
názor v oblasti:
a) ekonomiky a finanč. managementu školy

občas
16
52%

spíše ano

zřídka
14
45%

43%

spíše ne

nikdy
0
0%

určitě ne

9.

1
3%

5
17%

15
48%

10
32%

b) řízení pedagogického procesu

1
3%

10
32%

15
48%

5
17%

c) způsobu a kvality výuky

6
19%

11
34%

13
43%

1
3%

8
25%

13
43%

8
25%

2
7%

e) materiál, a technického zabezpečení školy

3
10%

16
53%

9
29%

3
10%

f) způsobu hodnocení žáků

5
17%

10
32%

15
48%

1
3%

g) mimoškolních akcí školy

15
48%

10
32%

6
20%

0
0%

d) pravidel chodu školy

10. Berete v úvahu případné podněty od rodičů nebo jejich
názor v nějaké další/jiné oblasti? Jaké?

viz ZBP

určitě ano
11. Myslíte si, že používáte rodiče jako "nástroj" к
ovlivňování učitelů v kladném či záporném smyslu
slova?

0%

3
10%

0

spíše ano

10
32%

spíše ne

14
45%

určitě ne

4
13%

ano
12. Připravujete systematicky učitele, jak komunikovat s
rodičem?

21
68%

ne
5

všichni
13. Absolvovali vaši učitelé nějakou vzdělávací akci, jak
komunikovat s rodičem?

2
7%

často
14. Jakým způsobem komunikují vaši učitelé s rodiči?
(Můžete vybrat i více možností.)
a) třídní schůzky

0

10
32%

většina
9
29%

občas

někteří
15
49%

4

zřídka

nikdo
5
17%

0
0%

nikdy

14
45%

16
52%

1
3%

0
0%

b) žákovské knížky (notýsky)

27
87%

3
10%

1
3%

0
0%

c) e-mail

5
16%

12
38%

8
26%

6
20%

d) telefonicky

17
56%

12
38%

2
6%

0
0%

e) osobně (konzultační hodiny/individuální konzultace)

13
42%

16
52%

2
6%

0
0%

f) diskusní fórum na web stránkách školy

0
0%

2
6%

7
23%

22
71%

g) společná setkání

3
10%

20
64%

5
16%

3
10%

h) jiné

Vyhodnocení otázek č. 1, 3, 6, 9 a 14 podle směrodatné odchylky

Příloha č. 4

1. Jakým způsobem a jak často jao ŘŠ využíváte možnosti komunikace s rodiči kromě

tř. schůzek? (Můžete vybrat i více možností.)
1. telefon

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

konzultační hodiny (individ. konzultace)
ankety, dotazníky
e-mail
setkání zástupců rodičů
žákovské knížky
zvláštní setkání ředitelů škol a rodičů
školská rada
schránka důvěry
"valná hromada"
diskusní fórum

3. Jaké získáváte informace (podněty) od rodičů?
tvůrčí, podnětné
2. pochvalné
3. spíše kritické
4. nabízející dobrovolnou pomoc (spolupráci)
5. nabízející jiné dary než finanční
6. nabízející finanční pomoc
1 .

SOD
1,71
1,81
2,1
2,29
2,29
2,32
2,35
2,35
3,13
3,39
3,52

SOD
2,77
2,84
3,16
3,23
4,26
5

6. Mají podle vás rodiče tendenci zasahovat do:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

způsobu hodnocení žáků
mimoškolní akce školy
způsobu výuky
pravidel chodu školy
materiál, a technického zabezpečení školy
řízení pedagogického procesu
ekonomiky a financ, managementu školy

SOD
2,29
2,61
2,74
2,77
2,87
2,97
3,55

Berete v úvahu případné podněty od rodičů nebo jejich názor v oblasti:
mimoškolních akcí školy
pravidel chodu školy
způsobu a kvality výuky
způsobu hodnocení žáků
materiál, a technického zabezpečení školy
řízení pedagogického procesu
ekonomiky a finančního managementu

SOD
1,71
2,13
2,29
2,39
2,39
2,77
3,01

14. Jakým způsobem komunikují vaši učitelé s rodiči? (Můžete vybrat i více možností.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

žákovské knížky (notýsky)
telefonicky
třídní schůzky
osobně (konzultační hodiny/individuální konzultace)
společná setkání
e-mail
diskusní fórum

SOD
1,16
1,52
1,58
1,65
2,26
2,48
3,65

