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Dotazníkové šetření -rodiče 

 

„O Začít spolu jsem si hodně přečetla, ještě než můj syn začal chodit do školy, 

účastnila jsem se různých třídních akcí a přemýšlela, jestli je to opravdu ta pravá cesta. 

Byla jsem skoro přesvědčená, že ano, ale neúspěch mého syna v přijímacích zkouškách 

na víceleté gymnázium ve mně vyvolal pocit, jestli se nejedná zase o nějakou zázračnou 

novinku, o které se za pár let zjistí, že zas tak úžasná a efektivní není.“ 

Paní V. 

Nedokázala jsem si představit, jak taková vzájemná spolupráce bude probíhat. 

Nevěděla jsem nic o centrech aktivit, o skupinové práci a musím se přiznat, že tolik dětí 

pohromadě mě trochu děsilo, i když mám dvě vlastní. Teď už je to jinak. Leccos jsem se 

naučila a pochopila – i díky Vám s Markétou. Už se těším, až moje mladší dcera půjde 

do školy. Držím palce do další práce. 

Paní K. 

 

Moje dítě chodí do páté třídy a ještě stále se do školy každý den těší. Mě je 35 a 

do té samé školy se vždy těším také. Myslím, že to hovoří za vše. 

Paní J. 

Mohu říct, že jsem byl rád, že moje dítě mělo takovou paní učitelku, která se 

dětem věnovala nejenom po stránce učení, ale i z hlediska mimoškolních aktivit, 

nehleděla na čas a chtěla, abychom byli jako jedna rodina, aby se rodiče vzájemně 

poznali a vytvořili kolektiv, a když měla třeba nějaké problémy s dětmi, tak se je snažila 

společně s rodiči řešit. 

Pan U. 

Nebyl jsem si jistý, jestli je tohle dobrý způsob, protože přece jen jako rodiče 

jsme tvořili r ůznorodou skupinu a potkali jsme se více méně náhodně. Měl jsem 

zkušenosti jen se svojí školní docházkou - sezením s rukama za zády a zkoušením 



  

u tabule. Šli jsme do toho s ženou se strachem, co naše dítě vlastně čeká. Trochu mu 

závidím, chtěl bych být malým klukem a chodit do takovéhle školy sám. Při různých 

příležitostech jsem měl možnost pozorovat děti téhle třídy, jak se k sobě vzájemně 

chovají, a přijde mi, že jsou skvělý kolektiv, že tam sice samozřejmě občas jsou nějaké 

problémy, že se třeba poperou, nebo se objeví nějaké nedorozumění, ale jsou jako 

kolektiv stmelení. 

Pan J. 

„Program Začít spolu jsme vyzkoušeli se všemi našimi třemi dětmi.  u prvního 

syna jsme si školu vybrali hlavně kvůli tomuto programu a další děti už tam 

pokračovaly jaksi automaticky. a co jsme vlastně očekávali? Možnost více se zapojit 

do činnosti školy a třídy,  samostatnější práci ve skupinách, uvolnění atmosféry ve třídě, 

větší zapojení dětí do třídního života... v neposlední řadě i dalšího pedagoga - asistenta, 

který bude učitelce k ruce a umožní intenzivnější práci s dětmi. Děti postupně vystřídaly 

několik učitelek a asistentů, každý z nich si program upravil tak trochu po svém. 

s odstupem mohu říct, že jsme nelitovali. Hlavně proto, že děti měly školu zábavnější 

a zajímavější, než jejich vrstevníci v normálních třídách a nesrovnatelně příjemnější, 

než kdysi my s manželem. Těžko mohu posoudit, jak se to odrazilo na jejich celkových 

znalostech.  Nicméně 2 starší synové se dostali celkem bez problémů na víceletá 

gymnázia. “ 

Paní H. 

„Spolupráce rodiny a školy a hlavně spolupráce s paní třídní učitelkou a její 

asistentkou nám vyhovovala velmi. Rád vzpomínám zejména na seznamovací víkend 

během prvního pololetí první třídy, kterého se zúčastnily děti i rodiče. Od počátku se 

vytvořilo jakési širší společenství, které mazalo ostré hranice mezi rodinou a školou 

a myslím, že umožnilo dětem vnímat přirozeně školu jako otevřené společenství, kde 

heslo Začít spolu není jen heslem, ale žitou realitou. Na tento start pak navázaly další 

akce jako škola v přírodě a pobyt pod stany, které byly organizovány paní učitelkou 

s velkým entusiasmem a nápaditostí a na nichž participovali i někteří rodiče. Myslím, že 

pro děti byly tyto akce skutečně formativní a iniciační a že provázanost výuky a hry 

fungovala neobyčejně dobře. To se pak promítalo i do některých projektů v rámci 

projektové výuky, která byla výborná. Vzpomínám na nápaditou "cestu do minulosti" 

strojem času, kde děti srovnávali zvuky a atmosféru válečného období, roku 68, atd., na 



  

projekt věnovaný třídění odpadu a na cestu do vesmíru. Bohužel s přechodem na druhý 

stupeň mám pocit, že vázne jak komunikace mezi školou a rodiči, tak komunikace mezi 

učiteli v rámci jedné školy. Chybí návaznost na to, co dobrého se vybudovalo na prvním 

stupni (děti např. nepokračují v psaní čtenářského deníku nebo čehokoli podobného), 

učitelé mi připadají o poznání méně kreativní, alespoň většina z nich. Proto díky za ty 

první roky. Byla to dobrá škola nejen pro děti, ale i pro nás rodiče!“ 

Pan V. 

Výukový program Začít spolu jsem absolvovala s mými oběma dětmi. z pohledu 

rodiče jsem s ním byla maximálně spokojená. Jednalo se o nenásilnou formu, jak děti 

naučit potřebným znalostem. Občas jsem dokonce váhala, jestli jsou děti dostatečně 

zapojeny, protože v podstatě po celou dobu výuky nedocházelo k žádným problémům, 

děti si v podstatě stále „hrály“, ale zároveň se učily. Získané znalosti byly naprosto 

adekvátní „normálnímu“ způsobu výuky, což jsem poznala poté, co můj syn přešel na 

jazykovou školu. Velmi jsem ocenila přístup paní učitelky, která aktivně pořádala 

společné akce dětí s rodiči, čímž vznikl prostor pro vzájemné poznání a  lepší 

spolupráci rodičů se školou. 

Paní T. 

„Spolupráce školy s rodinou v rámci programu Začít spolu vedla především 

k rozvoji kreativity u dětí a k hlubšímu vzájemnému poznávání se – spolužáků navzájem, 

rodičů i sourozenců s učitelem i rodičů navzájem. Je dobré, když se rodiče žáků 

navzájem znají, protože jsou eliminovány možnosti šikany mezi dětmi, a to proto, že 

každé dítě je vnímáno jako součást i jiné komunity, která má konkrétní členy – rodiče 

a sourozence. Dítě tak nevystupuje vůči spolužákům jako osamělý neznámý jedinec. 

Mimoškolní aktivity, které děti s třídní učitelkou dělaly, byly vždy promyšlené a výborně 

připravené. Děti vysoce oceňovaly vynalézavost své paní učitelky. Učení probíhalo 

zábavnou formou, avšak v tomto směru je třeba brát ohled i na znalostní úroveň žáků. 

Při tomto způsobu práce a komunikace je někdy těžké a náročné skloubit zábavu 

s výukou a najít rovnováhu mezi rozvíjením tvořivosti a prohlubováním vědomostí. 

Tento způsob práce s dětmi však vede k větší otevřenosti a vzájemné důvěře.“ 

Pan a paní K. 



  

 



  

 



  

 

 

 



  

Fotografie ze společných akcí 

 

PASOVÁNÍ NA RYTÍŘE PRVŇÁČKY 

 

PASOVÁNÍ NA RYTÍŘE PRVŇÁČKY 



  

 

PRVNÍ SPOLEČNÝ VÍKEND – HRACHOV: „SPOLEČNÉ MUZICÍROVÁNÍ“ 

 

PRVNÍ SPOLEČNÝ VÍKEND – HRACHOV: DIVADELNÍ DÍLNI ČKA 



  

 

PRVNÍ SPOLEČNÝ VÍKEND – HRACHOV : „SEZNAMOVACÍ VEČÍREK“ 

 

SPOLEČNÝ VÝLET NA MAKOVOU HORU 



  

 

„ODPADKOVÉ ODPOLEDNE“ PRO RODIČE 

 

„ODPADKOVÉ ODPOLEDNE“ PRO RODIČE: VÝROBA „PET-KVĚTIN“  

 

 



  

 

SPOLEČNÝ VÍKEND ŠTĚDRONÍN: „VEČERNÍ KOULENÍ“ 

 

SPOLEČNÝ VÍKEND ŠTĚDRONÍN: „KORÁLKOVÁ DÍLNI ČKA“ 



  

 

SPOLEČNÝ VÍKEND ŠTĚDRONÍN: FESTIVAL „NAPRAVENÁ POHÁDKA“ 

 

SPOLEČNÝ VÍKEND ŠTĚDRONÍN: FESTIVAL „NAPRAVENÁ POHÁDKA“ 


