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Úvod  

 

Současné české školství prochází velkými změnami. Významnými změnami 

prochází i mateřské školy. Tyto změny se nutně odrážejí i v řízení mateřských škol. 

Mateřské školy se stávají otevřenými institucemi, které spolupracují s rodiči a 

dalšími subjekty ve svém okolí. Management škol, chce-li být úspěšný, musí na tyto 

nové požadavky reagovat. Předpokladem prosazení změn v partnerství školy je 

vytvoření spolupracujícího týmu pedagogů i ostatních zaměstnanců školy, který se 

bude s těmito změnami ztotožňovat. Úspěšné budou jen ty školy, ve kterých se 

podaří vytvořit prostředí, ve kterém budou spokojeni pracovníci školy, děti, rodiče 

i ostatní partneři. Právě vybudování pevné sítě vztahů je důležitým předpokladem 

cenné spolupráce. 

Bakalářská práce ve své teoretické části vychází z odborné literatury a Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který vnesl klíčovou změnu do 

vztahu školy a rodiny. Cílem práce je zmapovat a navrhnout nejefektivnější formy 

spolupráce a komunikace se strategickými partnery školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Současná mateřská škola 

 

1.1   Strategie předškolního vzdělávání 

 Současná vzdělávací politika v České republice vychází z přesvědčení, že člověk se 

musí vzdělávat po celý život a má mít zájem na svém vzdělávání, učení a vědění, 

které mu umožňuje dokonalejší a bohatší interakci se světem. Za důležitý 

prvopočátek tohoto procesu je považováno předškolní vzdělávání a jako takové 

nachází významnou podporu státu.
1
 

     Cílem předškolního vzdělávání je zabezpečit uspokojování přirozených potřeb 

dítěte a rozvoj jeho osobnosti ve spolupráci s rodinou a v návaznosti na ni. 

Zdůrazňuje se právo jedince na výchovu a vzdělání ve smyslu podpory zdravého 

tělesného, psychického a sociálního vývoje dítěte a vytváření optimálních podmínek 

pro jeho individuální osobnostní rozvoj.
2
 Přestože zákonné normy nehovoří o 

povinnosti podrobit děti předškolního věku vzdělávání v mateřské škole, věnuje stát 

předškolnímu vzdělávání významnou pozornost a podporu, protože je chápe jako 

prvopočátek celoživotního vzdělávání, ve kterém se kladou základy zájmu člověka 

o vzdělávání. S ohledem na tento význam má být zajištěna nejenom kvalita, ale i 

dostupnost předškolního vzdělání každému dítěti. Mateřská škola pomáhá 

připravovat dítě k zvládnutí jedné z nejdůležitějších životních situací, zahájení 

povinného školního vzdělávání.
3
  

 

1.2    Rámcový vzdělávací program – podpora větší otevřenosti 

škol   

Poslední kurikulární dokument, který předcházel Rámcovému vzdělávacímu 

programu pro předškolní vzdělávání, byl Program výchovné práce pro jesle a 

mateřské školy z r. 1984. V tomto dokumentu se oblast spolupráce s rodinou 

promítala spíše v poradenské činnosti školy a společné akce rodičů a dětí se 

uskutečňovaly často jen formou besídek. Zcela scházel adaptační program pro nově 

                                                 
1
 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

2
 Bečvářová, Z. Kvalita strategie a efektivita v řízení mateřské školy 

3
 Světlík, J. Marketing školy. Zlín 1996 
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příchozí děti. Škola, do které chodili rodiče dnešních dětí, se výrazně odlišuje od té 

dnešní zejména v přijetí rodičů jako rovnocenných partnerů. 

 

 

Rámcový vzdělávací program spolu s demokratizací společnosti vnesl klíčovou 

změnu vztahu mezi školou a rodiči. Rámcový vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání ve svých podmínkách jasně definuje ideální stav spolupráce mateřské 

školy s rodiči dětí. Větší spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, se 

základní školou i větší otevřenost školy vůči veřejnosti je v rukou ředitelů a 

ředitelek škol. To vše klade nové nároky na rozvoj komunikace a spolupráce. 

 

1.3   Vliv demokratizačních prvků společnosti do způsobů řízení 

školy 

Demokratizace společnosti, její nový charakter a tržní mechanismy hospodářství se 

promítají do způsobu řízení školy a stále více jej budou ovlivňovat. Existující 

systém řízení může ovšem zpětně rozvoj demokracie podporovat, ale také účinně 

brzdit.
4
  

Podstatnou složkou řízení je práce s informacemi, především jejich sběr, 

zpracování, rozhodování a získání zpětné vazby. 

 

Demokratizační prvky: 

 Přechod škol do právní subjektivity a s ním spojená odpovědnost za 

rozhodování 

 Nové kompetence ředitele školy v oblasti personální, ekonomické i 

právní 

 Potřeba strategického řízení a strategického plánování  

 V dřívějším centralistickém řízení docházelo k plnění a rozpracování 

úkolů/řízení věcí. Nyní na školách se úroveň řízení posouvá do úrovně 

řízení lidí 

                                                 
4
 PhDr.Solfronk,J. Pedagogické řízení školy Praha1994 
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 Nové konkurenční prostředí vede k nutnosti ekonomické efektivnosti 

školy 

 Školy si vytvářejí svou image, nové školní vzdělávací programy 

  Školy se více otevírají veřejnosti 

 

1.4   Strategické plánování  

Strategické plánování je proces, ve kterém se management školy snaží dát do 

souladu stanovené dlouhodobé cíle a poslání školy s jejími omezenými možnostmi.
5
 

Pojem plánování je školám dobře známý. Každé vedení školy plánuje v ročních 

plánech užití svého rozpočtu, personální obsazení, organizace tříd pro daný školní 

rok. Plánuje také vnitřní evaluaci a z ní vycházející plánované kontroly pro další 

rok. V těchto případech mluvíme o krátkodobém nebo operativním plánování. Do 

tohoto typu plánování spadá i aktualizování a doplňování ŠVP pro předškolní 

vzdělávání, aktuální pedagogické úkoly pro daný školní rok, plánování akcí a plánů 

spolupráce s partnery školy. Tvorba školních vzdělávacích programů je především 

založena na spolupráci, komunikaci a předávání informací. Postupným zapojováním 

rodičů do třídních a školních projektů, je vytvářen prostor pro nenásilné 

informování o vzdělávací nabídce školy. 

 

Plánování, které počítá s časovým horizontem tří a více let, nazýváme strategické 

plánování. Při tomto plánování je nutné důkladně analyzovat současný stav vnitřní i 

vnější a po důkladné analýze stanovit priority a strategii pro další období. 

Při plánování je nutné si položit a odpovědět na tyto otázky:  

 Kde jsme teď? 

 Kam chceme dojít? 

 Jak se tam dostaneme? 

 Co pro to uděláme? 

 

                                                 
5
Světlík, J. Marketingové řízení školy. Praha: ASPI, a.s., 2006 
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Plán rozvoje školy je syntéza čtyř základních procesů    

1. Strategická analýza: zhodnocení silných a slabých stránek školy. 

2. Vytvoření plánu: vymezení priorit, stanovení specifik a orientace ke 

specifickým cílům. 

3. Realizace. 

4. Hodnocení, kontrola úspěšnosti realizace. 

 

Do strategického plánování se často velmi promítá i demografický vývoj v okolí 

mateřské školy. Jaroslav Světlík ve své knize Marketingové řízení školy uvádí 

definici strategického plánování jako ,,systematickou analýzu školy a jejího 

prostředí a formulování strategických cílů, které umožní naplnit vizi v kontextu 

jejich hodnot a vnitřního potenciálu. Ačkoliv je potřeba postupovat při získávání 

informací o současných i budoucích trendech systematicky, jsou zcela neméně 

důležité kreativita a intuice.“
5
 Ředitelka školy při tvorbě nových plánů vyhodnotí, 

které formy spolupráce byly přijaty rodiči a byly úspěšné. Po společné poradě 

s týmem školy a důkladné analýze stávajícího stavu je zahrne do plánů na další 

období a navrhne další možnosti rozvoje.  

           

1.5   Vize v projektu rozvoje školy 

Proč školy potřebují vizi? Pokud vedení školy má svoji vizi, řízení je směřováno ke 

konkrétnímu rozvojovému cíli. Vize pomáhá škole určit, kde se nachází teď a kam 

chce dojít. Pokud se většina zaměstnanců s vizí školy ztotožňuje a týmovou prací se 

na vizi podílí, pak jsou snahy o úspěšné naplnění vize o to větší. Vize pomáhá 

inspirovat a motivovat do další práce a zároveň slouží jako kritérium již 

dosaženého. Umět s vizí pracovat patří mezi důležité dovednosti ředitele, manažera 

školy.  Vizi školy některé školy nazývají rozvojový cíl školy, jindy je to strategický 

cíl. Přesně stanovená vize a doba potřebná k jejímu naplnění jsou důležitým 

předpokladem kontroly jejího dosažení. Do vize školy a zejména mateřské školy 

se koncepce spolupráce a komunikace s rodiči jako strategickými partnery 

                                                 
5
 Světlík, J. Marketingové řízení školy. Praha: ASPI, a.s., 2006 



7 

 

školy musí promítnout. Do vize školy by mělo být zahrnuto i ostatní partnerství, 

která bude škola rozvíjet a podporovat. Ve vizi se odráží pedagogický směr, 

filozofie i specifika práce. 
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2.    Pojem strategické partnerství 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který je pro mateřské 

školy závazný, ukládá ředitelce školy zvát ke spolupráci rodiče, spolupracovat se 

zřizovatelem, s nejbližší základní školou, popřípadě s dalšími organizacemi v místě 

mateřské školy. Při výchovných a vzdělávacích problémech dítěte je nutná 

spolupráce s odborníky. RVP PV definuje, kdy je spolupráce a spoluúčast rodičů 

plně vyhovující. 

 

Tvorba vztahové sítě 

Mezi faktory, které ovlivňují konkurenční schopnosti školy, patří umístění a 

vybavení školy, kvalita jejího pedagogického sboru, schopný management a vysoké 

propojení a dobré vztahy školy s jejím okolím. Dobré vztahy s okolím pomáhají 

škole získat konkurenční výhody. Mezi výhodami, které škola z těchto vztahů může 

získat, je zvyšování kvality práce školy. Spoluprací může získat řadu informací a 

podkladů využitelných v procesu výuky. Dobré a trvalé vztahy mohou snížit i 

některé náklady školy spojené s její činností a mohou být dobrým základem pro 

případný sponzoring školy. Mezi nevýhody, které s sebou tvorba sítě dobrých 

vztahů přináší, může být mírné omezení svobody rozhodování. Předpokladem 

dobrých vztahů je i vzájemná otevřenost a informovanost nejen o úspěších, ale i o 

problémech školy. Nutnost objektivního informování partnerů školy může často 

vést k pocitu určité ztráty soukromí školy. Při tvorbě vztahové sítě školy se vedení 

především rozhoduje o tom, kdo bude tvořit tuto síť, které subjekty budou 

nejvhodnějšími partnery školy. Další rozhodování bude o tom, jak častá bude 

frekvence kontaktů. Rozhodování o tvorbě vztahové sítě ovlivňuje řada faktorů. 

Patří mezi ně velikost školy, její umístění, zaměření a její cíle. 

 

Celá vztahová síť je tvořena: 

 vztahem k dětem a jejich rodičům, 

 vztahem k absolventům školy, 

 vzájemnými mezilidskými vztahy uvnitř školy, 

 vztahem k jiným školám a vzdělávacím institucím, 

 vztahem k řídícím a správním orgánům vzdělávací soustavy státu, 
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 vztahem k orgánům státní správy a místní samosprávy, 

 vztahem ke sponzorům školy, 

 vztahem k profesním organizacím, 

 vztahem k zástupcům médií, 

 vztahem k veřejnosti. 

 

Tato síť představuje několik odlišných forem vztahů uvnitř školy a mezi školou a 

okolím. S některými partnery je škola v každodenním kontaktu, jiné kontakty jsou 

časté, ne pravidelné. S některými partnery škola komunikuje jen zřídka. Pro vztahy, 

tedy i školu a její partnery platí zásada, že nízká frekvence vzájemných kontaktů 

snižuje pevnost vzájemné vazby. Naopak časté kontakty vazby upevňují. V běžné 

praxi není reálné pravidelně a osobně kontaktovat všechny partnery školy.  Často 

stačí se vhodným způsobem připomenout, třeba písemnou formou, gratulací, 

pozvánkou na školní slavnost.
6
 

Ve výzkumné části bakalářské práce jsem se zaměřila na zkušenosti mateřských 

škol s rozvíjením nejčastějších forem spolupráce s rodiči, zřizovatelem a ostatními 

partnery. 

 

2.1  Rodič – strategický partner školy 

RVP PV vnesl do vztahu rodiny a školy klíčovou změnu. Zásadní rozdíl je v přijetí 

rodičů, jako rovnocenných partnerů. Vzájemná komunikace už není omezena jen 

účastí na třídních schůzkách, jak tomu bylo v dřívějších dobách. Rodiče by ještě 

před vstupem dítěte do mateřské školy měli získat co nejvíce informací týkající se 

denního života školy. Seznámit se organizací provozu, se zaměřením školy. Prvotní 

informace o mateřské škole často v dnešní době poskytnou rodičům webové stránky 

školy. 

 

Rodičům by měly poskytnout dostatek informací ohledně provozní doby, možnosti 

stravování, režimu dne, akcí pořádaných školou. Důležité je, aby byly přehledné a 

                                                 
6
 Světlík, J. Marketingové řízení školy. Praha: ASPI, a.s., 2006 
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včas aktualizovány. Několik týdnů i měsíců staré informace nedávají dobrý signál o 

škole. Budoucího zákazníka školy bude určitě zajímat prostředí školy, školní 

zahrada, vybavení tříd i akce, které škola pořádá. Fotogalerie je tak často velmi 

navštěvovanou rubrikou. Důležité je uvedení kontaktů, emailové adresy a 

mobilního telefonu. Usnadní to případnou další komunikaci. 

 

Další formou prezentace jsou krátké zprávy o událostech v mateřské škole otištěné 

v místním tisku. Místní noviny si čtou rodiče nám svěřovaných dětí a také 

potencionální zákazníci, kteří se teprve k zápisu svých dětí chystají. Je to také jedna 

z cest jak dát o sobě vědět, ukázat na kvalitu své práce. Vývěsní skříňka umístěná 

na vlastní budově školy nebo v jejím okolí může také poskytnout prostor pro 

aktuální informace formou textu, obrázku a fotografie. 

 

Některé mateřské školy nabízejí adaptační programy, ve kterých mohou rodiče 

pobývat se svým dítětem po dobu jeho adaptace na nové prostředí. Zda tyto 

programy nabízí většina mateřských škol a zda je o ně mezi rodiči zájem, bylo 

cílem výzkumu. Rodiče mají jedinečnou možnost velmi zblízka poznat prostředí, 

způsob práce učitelek na třídě i chování svého dítěte v kolektivu ostatních dětí. 

Omezení kontaktů školy a rodiny vede k nižší kvalitě vzájemného poznávání a 

informací. 

 

Zapojení rodičů do života školy má mnoho podob. První krok však musí udělat 

škola, je důležité, aby dala najevo, že rodiče jsou ve škole vítáni. Zároveň si musí 

být mateřská škola vědoma, že rodina je základ, na kterém škola staví, proto musí 

vlivy rodiny rozpoznávat a citlivě využívat k navozování otevřeného partnerského 

vztahu.
7
 Jen vstřícnou a otevřenou komunikací vytvoří prostor, ve kterém mohou 

získat důvěru rodičů a informace o jejich výchovném stylu. 

 

Kolektiv mateřské školy se také musí smířit s tím, že ne vždy se podaří získat ke 

spolupráci úplně všechny rodiče. Někdy však i menší skupina rodičů se skutečným 

zájmem přinese podstatně více prospěchu dětem, rodině i škole. 

 

                                                 
7
 M. Havlínová, E.Vencálková a kol. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole 2000 
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Zkušenosti s efektivitou jednotlivých forem mateřskou školou nabízené spolupráce 

je obsaženo ve výzkumné části. Také představa rodičů na pojem vzájemné 

spolupráce je částí dotazníkového šetření. 

 

2.2   Začlenění mateřské školy do života obcí a měst 

Mateřské školy jsou významnou stabilizační složkou obcí. Větší otevřenost školy 

vůči veřejnosti a spolupráce s orgány státní správy a samosprávy je v rukou 

především ředitelky školy.  Zřizovatel finančně zajišťuje chod školy a je žádoucí, 

aby se mohl seznámit s programem školy a její činností. Rámcový vzdělávací 

program pro předškolní vzdělávání přímo určuje povinnost ředitelky projednat ŠVP 

PV se zřizovatelem. Ze zprávy ČŠI z roku 2009/2010 vyplývá, že zejména na 

malých obcích bývá spolupráce se zřizovatelem velmi dobrá. Jistě je to dáno také 

bližší vzájemnou komunikací. Mateřská škola má nezastupitelnou pozici mezi 

ostatními vzdělávacími institucemi v obci a přispívá ke kulturnímu a 

společenskému životu. Obec jako strategický partner nese odpovědnost za 

podmínky, které významně ovlivňují chod školy.
7
 

Spolupráce však není ideální vždy. Pro školu je ale důležité, aby se ředitelce dařilo 

udržet samostatnost v rozhodování a nepodléhala takovým tlakům samosprávy, 

které by mohly poškodit zájmy dětí. Ředitelka se v tomto případě může opřít o 

pomoc pediatrů, psychologů, právníků a hygieniků.  Důležité je efektivní a 

vstřícnou komunikací dovést obhájit a prezentovat svoje potřeby, řešení a návrhy na 

rozhodnutí v těch oblastech, které jsou v její kompetenci. 

 

Mateřské školy navazují partnerství s různými institucemi a spolky, např. hasiči, 

myslivci, policií, sportovními kluby. V oblasti kultury jsou partnery škol často ZUŠ, 

knihovny, muzea. Zde záleží na místních možnostech. 

 

Všechna tato partnerství posilují občanskou sounáležitost dětí a jejich rodičů 

s místem kde žijí. Tato partnerství bývají dlouhodobá. Zde je vhodný prostor, ve 

kterém může ředitelka školy dát prostor učitelkám a delegovat na ně některé 

                                                 
7
 M. Havlínová, E.Vencálková a kol. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole, 2000 
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pravomoci. Předpokládá to znalost zájmů svých spolupracovníků, vést je 

k participaci a snažit se o vytvoření týmu, který spolupracuje na společných 

úkolech. Ředitelka by měla umět respektovat názory spolupracovníků, využívat a 

ocenit jejich nápady. 

 

 

2.3    Spolupráce mateřské a základní školy 

Pro plynulý a nestresující přechod dětí z mateřské školy na základní školu je velmi 

dobré, když MŠ spolupracuje se ZŠ ve svém okolí. Do této spolupráce je vhodné 

přizvat i rodiče, aby už v době docházky jejich dítěte do mateřské školy byli 

seznámeni s nároky, které budou kladeny na jejich dítě v první třídě. Řada 

mateřských škol organizuje setkání rodičů s učiteli prvních tříd. Vhodná je i 

organizace setkání s odborníky na témata související se začátkem školní docházky a 

jejími případnými úskalími. Častými formami spolupráce jsou vzájemné návštěvy 

dětí MŠ a žáků 1. tříd. Děti tak mají možnost nahlédnout do prostor ,,Velké školy“. 

Časté jsou také společné programy mimo školu např. koncerty, divadelní 

představení, sportovní akce.  

Iniciátorem vzájemné spolupráce základní a mateřské školy bývá ve většině případů 

ředitelka mateřské školy. Pohled ředitelů a ředitelek základních škol a výsledky 

dotazníkového šetření jsou zpracovány ve výzkumné části práce. 
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3. Kultura školy 

3.1   Definice kultury školy 

,,Kultura škol je vnitřní fenomén, který je primárně utvářen a využíván v oblasti 

řízení a vztahu k vlastním zaměstnancům školy. Jedná se o souhrn představ přístupů 

a hodnot ve škole všeobecně sdílených a relativně dlouhodobě udržovaných. 

Projevuje se v jednotlivých personálních činnostech, způsobech rozhodování 

ředitelů škol a jejich zástupců, celkovém sociálním klimatu, ve shodném náhledu 

učitelů a ostatních zaměstnanců školy na dění uvnitř školy. Znamená to, že se 

projevuje jak materiálně - vzhled, budov, tříd, šaten, zahrad a hřišť i nemateriální, 

vně i uvnitř škol.“
8
 

 

3.2  Faktory ovlivňující kulturu školy                                                                                                            

3.2.1 Vnější pohled   

 

 Kulturu školy pozoruje okolí podle umístění školy, podle vkládaných 

investic do obnovy a oprav objektů. Také venkovní označení školy, 

znak, logo, webové stránky, popřípadě vlajka školy nám poskytuje 

informaci. 

 O kultuře školy vypovídá vystupování ředitelů a zástupců škol na 

veřejnosti. 

 Způsob chování k lidem z vnějšího prostředí jako je způsob přijímání 

telefonních hovorů, přijímání návštěv ve škole. 

 Způsoby chování a vzájemné komunikace všech zaměstnanců i 

komunikace s partnery školy. 

 Prezentace vzdělávacího programu školy, propagace školy v tisku, 

informační systémy. 

 

 

                                                 
8
  Jakubíková, D., Kultura škol In. Školský management I., ZČU Cheb 1999 
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3.2.2 Vnitřní pohled určující kulturu školy 

 

 Způsoby komunikace mezi zaměstnanci školy. 

 Způsoby komunikace mezi vedením a zaměstnanci, vztah vedoucí- 

podřízený 

 Ochota pracovat přesčas. 

 Způsob jakým se škola vyjadřuje o dětech a rodičích.  

 Vzájemné vztahy mezi dětmi 

 Vytvoření a dodržování pravidel, školní řád 

 

 

 

         

3.3 Poznávání kultury školy  

Každý zkušený pedagogický pracovník, ale i žák nebo rodič, který navštívil více, 

než jednu školu ví, že každá škola je jiná. Není to však vybavením, velikostí 

budovy, ale tím jaká atmosféra na nás uvnitř dýchá. Školu tvoří především lidé. 

Každý člověk s sebou přináší svoje postoje a zkušenosti, vlastní systém hodnot.  

 

 V mateřské škole velmi záleží na vzájemných vztazích: 

 ředitelky a podřízených 

 vzájemných vztahů učitelek  

 vzájemných vztahů učitelek a nepedagogického personálu 

 učitelek a dětí 

 učitelek a rodičů 

 ředitelky a širšího okolí / rodiče, zřizovatel,…/ 

 

Utváření pozitivního klimatu v mateřských školách velmi závisí na osobnosti 

ředitelky a učitelek. To, jak se dokážou vzájemně naslouchat, respektovat, 

spolupracovat a také prezentovat svoji školu. Úspěšná vzájemná kooperace je velmi 

vnímána dětmi, rodiči i veřejností. Pak je navazování spolupráce ochotnější a 

snazší. Celkovou kulturu školy také ovlivňuje styl řízení, který u ředitelky převládá. 
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Silná kultura školy 

Tam, kde vládne silná pozitivní kultura školy, lidé mají pocit účelnosti své práce. Je 

utvořen prostor pro lepší komunikaci. Lidé jsou snadněji motivováni a cítí menší 

ohrožení své pozice.  

 

Přednosti silné kultury 

 jasný pohled na školu 

 bezkonfliktní komunikace 

 rychlá implementace inovací 

 vysoká důvěra a jistota spolupracovníků 

 značná identifikace se školou 

 týmová spolupráce 

 dobře fungující systém personální práce 

 vysoká motivace 

 

Nedostatky vyskytující se občas u silné kultury 

 tendence k uzavřenosti 

 trvání na tradicích 

 kolektivní snaha vyhnout se kritice 

 složitá adaptace nových pracovníků 

 

 

Slabá kultura školy 

Slabá kultura školy se projevuje, tím že zaměstnanci nesdílejí s vedením školy 

společné cíle, dochází ke  konfliktní komunikaci a nutnosti vyšší míry kontroly. 

Ředitelé manažeři škol mohou ovlivňovat kulturu školy personálním výběrem, 

akcemi vedení způsobem komunikace, ale také důsledností a znalostí lidí, které 

řídí.
7
          

                                                 
7
 Eger L. Jakubíková, D., Kultura školy. Liberec: Technická univerzita v Liberci 2001 ISBN 80-

7083-441-2 
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4. Komunikace školy 

 

Komunikace je základ úspěšného fungování školy. Domlouváme se spolu na úrovni 

pracovních vztahů, komunikujeme se zřizovateli, s rodiči dětí, se spolupracujícími 

partnery a také s dětmi. Komunikace výrazně ovlivňuje vzájemné vztahy. 

Nedostatečná komunikace, nedostatek taktu, osobního přístupu diplomacie a 

empatie může být možný zdroj problémů. Komunikaci školy můžeme rozdělit na 

vnější a vnitřní. 

Vnější komunikaci zaměřujeme zejména na rodiče, partnery a širokou veřejnost. 

Vnitřní komunikace se týká především mezi vedením a zaměstnanci, vzájemné 

komunikaci mezi zaměstnanci, mezi zaměstnanci a dětmi a mezi dětmi navzájem. 

Zcela nové pojetí ve větší otevřenosti mateřské školy vede k větším nárokům na 

zvládání komunikačních dovedností vedoucích pracovníků, manažerů škol, 

pedagogů i ostatních zaměstnanců. Důležité je nejen vytvořit a nabídnout 

vzdělávací program. Škola musí ve svém okolí umět upoutat zájem svých partnerů a 

klientů. Seznámit je se svými cíli, aktivitami a nabídce. Komunikace však nesmí být 

jednostranná, ale oboustranná. Zpětná vazba je pro školu stejně důležitá. 

 

Komunikace s rodiči 

Pokud je komunikace s rodiči nedostatečná nebo netaktní, může být zdrojem 

problémů. K umění komunikace s rodiči patří tolerance, pochopení, ale také 

diplomacie. Základ sdělování učitelky leží již v neverbální komunikaci. Klidné 

jednání a pozitivní výraz obličeje odstraňuje nejistotu a obavy rodičů o dítě. 

Z komunikace mezi učitelkou a rodičem by mělo být patrné, že má učitelka k dítěti 

pozitivní vztah a záleží jí na tom, aby se ve škole cítilo bezpečně a bylo zde 

spokojené. Pro rodiče je sdělování pozitivních informací, co dítě těší a baví, velmi 

důležité. Pokud je učitelka zahrne požadavky, co dítě má a nemá mít a umět a 

nerespektuje styl života jednotlivé rodiny, pak tato jednostranná komunikace zajisté 

nevede ke vzájemné spolupráci. Neznamená to však, že učitelka neupozorní na 

problémy dítěte, pokud se nějaké vyskytují. Z komunikace mezi učitelem a rodičem 

musí být zřejmé, že škola chce případné potíže řešit společně a nevyužívat výsady 

mocnějšího a chytřejšího, dříve často používaného autoritativního a direktivního 
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vztahu mateřské školy a rodičů. Důležité je, aby učitelky dokázaly vést dialog a 

ochotně odpověděly na veškeré dotazy rodičů v běžné denní komunikaci. Dobré 

vztahy mezi rodinou a školou kladně ovlivní i dítě samé. Dítě, které vidí, že učitelka 

a rodiče mají mezi sebou dobré vztahy, snadno po vzoru rodičů přijímá kladný 

postoj nejen k učitelce, ale i k životu v MŠ vůbec. 

 

Formy komunikace často používané ve vztahu k rodičům 

 ústní sdělení na třídních schůzkách 

 webové stránky 

 nástěnky 

 rozhovor 

 informační letáky a časopis školy 

 e-maily 

 mobilní telefon 

 konzultační hodiny 

 školní a třídní projekty 

 

4.1  Efektivní komunikace 

Co označujeme jako efektivní komunikaci? Prof., PhDr., Rudolf Kohoutek, CSc. 

definuje efektivní komunikaci jako „úspěšnou aplikaci psychologicky a sociálně 

kompetentních verbálních a nonverbálních schopností a dovedností v oblasti 

interpersonálních a profesních kontaktů a vztahů“. Jinými slovy: naše komunikace 

je efektivní tehdy, pokud se pomocí slov či řeči těla v různých situacích úspěšně 

domluvíme a dosáhneme tak svých cílů. Komunikaci je třeba vždy přizpůsobit celé 

řadě okolností a věnovat jí mimořádnou pozornost. 

 

Efektivní komunikace je základem efektivního řízení. Pokud vázne komunikace 

uvnitř, má to negativní dopad na pracovníky školy i děti a dochází ke zhoršování 

vnitřního klimatu. Tyto nedostatky jsou často způsobeny podceňováním důležitosti 

komunikace vedením školy. 
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Hlavním iniciátorem otevřené komunikace by měla být ředitelka -  ředitel školy. 

Často by se tak předešlo zbytečným problémům a zhoršeným mezilidským 

vztahům. 

   

Zásady efektivní komunikace 

 

 Vyjadřujeme se spisovně. 

 To, co chceme sdělit, formulujeme jasně a srozumitelně 

 Obsah sdělení přizpůsobujeme partnerovi 

 Přizpůsobujeme také způsob vyjadřování  

 Dbáme na soulad verbální a neverbální komunikace 

 Snažíme se, aby náš projev byl plynulý 

 Náš projev by nikdy neměl být agresivní 

 

Neefektivní styly komunikace, kterých bychom se měli vyvarovat 

 

 vyčítání 

 ponižování a urážky 

 vyhrožování 

 příkazy, pokyny 

 varování  

 srovnávání 

 kázání a mentorování 

 citové vydírání 

Tyto styly neefektivní komunikace jsou uváděny zejména ve vztahu dospělý- dítě. 

Své opodstatnění však mají i v neefektivnosti partnerské komunikace. 

 

Překážkami efektivní komunikace může také být: 

 nedostatek ochoty naslouchat 

 neustálý kritický přístup k práci a názorů druhých 

 obava sdělit svůj názor 

 přílišné emoce při řešení pracovních požadavků 

 nedostatek času k vyslechnutí druhého 
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Pojem verbální a neverbální komunikace 

 

Verbální komunikace je dorozumívání se pomocí slov. Má podobu mluvenou 

nebo psanou. Je součástí našeho každodenního soukromého i pracovního života. 

V podmínkách školy se jedná zejména o rozhovory, diskuse, porady, sepisování 

smluv, psaní dopisů, emailů, ale i telefonických hovorů. V písemné komunikaci je 

potřeba dbát na správnost oslovení, titulů a adres. Důležitý je i styl dopisu, úprava, 

jeho výstižnost a stručnost. Předávání informací by mělo být srozumitelné a úplné. 

Totéž platí i pro ústní komunikaci. Zde dbáme na pozitivní přístup k problematice a 

využití správně kladených otázek. Srozumitelnost ústní komunikace je dána 

rychlostí s jakou mluvíme a také zvolená síla hlasu je velmi důležitá. 

 

Neverbální komunikace je vývojově starší než komunikace verbální. Tak jako 

vyjadřujeme své myšlenky ve slovech a větách, emoce vyjadřujeme převážně 

neverbálně. Neverbální komunikace funguje automaticky a hůře se ovládá vůlí. 

Z neverbální komunikace snadno poznáme úmysly a záměry partnera v komunikaci. 

Je často označována jako řeč těla. Z neverbální komunikace často poznáme pohodu 

nebo naopak zlost, ostych nebo radost. Velice snadno prozradí náš opravdový pocit 

nebo záměr. Neverbální komunikace je vše, co provází naše slovo, je to například 

tón našeho hlasu, gesta, mimika. Schopnost empatie, vytušení citů druhého je 

schopnost porozumět neverbálním projevům. V knize Emoční inteligence Daniel 

Goleman uvádí, že lidé s dobrou schopností rozeznávat neverbální projevy citů jsou 

nejoblíbenější a emočně nejstabilnější. Empatie je důležitá část mezilidských 

vztahů.
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5. Šetření k problematice řízení rozvoje spolupráce s rodiči a 

ostatními partnery školy 

 

5.1 Předmět šetření  

 Rozvíjení spolupráce mateřské školy s ostatními partnery se dostává do popředí s rozvojem 

autonomie jednotlivých škol. Předmětem šetření jsou formy prezentace a komunikace, které 

rozvíjí ředitelky mateřských škol. Ředitelky mateřských škol jsou představitelkami 

organizace. V jejich kompetencích je reprezentovat školu a rozvíjet kontakty s partnery školy. 

Nové trendy v řízení mateřských škol vyžadují vytvořit a nabídnout vzdělávací program 

školy, zároveň o programu informovat své partnery. Další vzdělávání pedagogických 

pracovníků, ale i ředitelů škol v oblasti komunikace, spolupráce a sdílení s vizí škol jsou 

oblastmi, které se dostávají do popředí. Rozvoj moderních komunikačních technologií 

umožňuje mateřským školám prezentaci pomocí webových stránek. Předmětem výzkumného 

šetření bylo také pronikání těchto technologií do mateřských škol. 

 

 

5.2 Cíl šetření 

Cílem dotazníkového šetření mezi ředitelkami mateřských škol je zjistit, zda informují o 

strategii rozvoje školy v podobě školních vzdělávacích plánů své strategické partnery. Jaké 

prostředky používají k prezentaci a komunikaci s partnery školy. Jaká partnerství s dalšími 

institucemi rozvíjí.  

 

Dotazníkové šetření mezi vedením základních škol má zjistit, jak efektivní jsou jednotlivé 

formy vzájemné spolupráce rozvíjené mateřskými školami. Základní školy jsou navazujícím 

článkem ve výchově a vzdělávání dětí. Rozvíjení vzájemné spolupráce managementem obou 

organizací, by tak mělo být součástí jejich plánů. 
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Hypotéza:  

 

H1 – Vedení mateřské školy podporuje větší otevřenost školy a řídí rozvoj spolupráce s rodiči 

a ostatními partnery školy. 

 

 

H2 -  Rodiče aktivně využívají prostor vytvářený mateřskými školami v oblasti vzájemné 

spolupráce.  

 

5.3 Metodologie výzkumného šetření 

Pro výzkumnou část byla zvolena metoda dotazníku (viz přílohy č. 1 a č. 2). 

V dotaznících bylo použito uzavřených otázek. Ty jsou přehledněji vyhodnotitelné a vedou 

respondenty k přiklonění se k jedné z variant. 

Otevřené otázky skrývají riziko, že na ně respondenti někdy neodpovídají.  

 V dotaznících byly použity k upřesnění doplňujících údajů. 

 

Dotazníky byly vytvořeny pro dvě skupiny respondentů: 

1. skupina: ředitelky mateřských škol    

2. skupina: ředitelé a ředitelky základních škol 

 

V pilotáži dotazníku pro ředitelky mateřských škol bylo osobně osloveno 6 ředitelek 

mateřských škol. Byly to studentky oboru Školský management. Dotazníky vyplnily ve všech 

bodech, proto nebyl dotazník dále upravován. Dotazník určený ostatním ředitelkám 

mateřských škol byl zaslán elektronickou poštou. Menší část oslovených ředitelek byla také 

studentkami školského managementu, ostatní ředitelky byly náhodně vybrány a osloveny 

 emailovou poštou. Emailové adresy byly vyhledány pomocí internetu. Pro dotazníkové 

šetření nebylo rozhodující, zda ředitelky mateřských škol řídí jednotřídní mateřskou školu 

nebo spojené zařízení několika mateřských škol.  

Celkový počet oslovených ředitelek, včetně  šesti v pilotním průzkumu, byl 80. 

Vyplněno se vrátilo celkem 62 dotazníků, tj.77,5%. 

Dotazníky byly vyplněny ve všech bodech v uzavřených otázkách. U otevřených otázek, 

zůstala kolonka v některých dotaznících prázdná. Přesto tyto doplňující  

otázky poskytly potřebné údaje. 
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Ředitelé a ředitelky základních škol byli osloveni pomocí elektronické pošty. Adresy byly 

náhodně vybrány na internetu a osloveny byly jen samostatné základní školy. Osloveno bylo 

50 základních škol. Emailovou poštou přišlo zpět jen 19 vyplněných dotazníků, tj. 38%. 

Vzhledem k malé návratnosti dotazníků byl dotazník rozšířen o otázku č. 5 a č. 6. Tyto otázky 

měly být spíše motivační. 

Otázka č. 5: Jste spokojeni s připraveností dětí na vstup do ZŠ?  

Otázka č. 6: Považujete rozvíjení spolupráce s MŠ za důležitý prvek plynulého a 

nestresujícího přechodu dítěte do1. třídy? 

Takto rozšířený dotazník byl rozeslán emailovou poštou ještě na 10 základních škol v Plzni a 

blízkém okolí. Návratnost opět překvapila a emailovou poštou se navrátily pouze tři 

dotazníky, tj. 30%. 

Celkově bylo osloveno 60 základních škol, navráceno bylo pouze 22 vyplněných 

dotazníků, tj. 36 %. 

Grafické znázornění návratnosti dotazníků: 

1 – ředitelky MŠ 

2 -  ředitelé a ředitelky ZŠ 

 

 

 

 

 

Graf. č. 1 Dotazníkové šetření  

Zdroj: autor  
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5.4   Dotazníkové šetření mezi ředitelkami mateřských škol 

 

Otázka č. 1: Znají rodiče Váš ŠVP?  

 Z celkového počtu 62 ředitelek kladně odpovědělo 56, tj. 90%. 10 % ředitelek odpovědělo, že 

rodiče neznají ŠVP. 

Školní vzdělávací program vydává ředitel školy a zveřejní ho na přístupném místě ve škole. Je 

vhodné, když na toto místo rodiče upozorní. To, že si ředitelky myslí, že rodiče neznají ŠVP 

může mít dvě příčiny. Nezájem rodičů o informace, které jim může ŠVP poskytnout nebo 

malá propagace ze strany vedení školy. 

 

Otázka č. 2 : Mají rodiče ŠVP na volně přístupném místě? 

 Volně přístupný vzdělávací program má 60 ředitelek, tj. 97 %. Dvě odpovědi byly záporné. 

Školský zákon ukládá řediteli školy zveřejnit školní vzdělávací program na volně přístupném 

místě. Tato povinnost zůstává  i pokud se jedná o sloučené zařízení MŠ a ZŠ v jeden celek. 

Pak oba ŠVP, pro mateřskou i základní školu, mají být na veřejně přístupném místě. 

  

Otázka č. 3: Mohou rodiče pobývat ve třídě po dobu adaptace dítěte? 

Na tuto otázku odpovědělo 59 oslovených ředitelek ano. Toto číslo představuje 95%. Jen 5% 

ředitelek neumožňuje rodičům, po dobu adaptace dítěte, s ním pobývat ve třídě MŠ. Na 

některých mateřských školách probíhá adaptace postupným prodlužováním pobytu dítěte 

v mateřské škole. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání uvádí, že 

pedagogický sbor pracuje jako tým. Při vedení zaměstnanců ředitelka zapojuje 

spolupracovníky do řízení mateřské školy. Jakou formu adaptace upřednostní, je na 

společném rozhodnutí celého týmu. 
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Otázka č. 4: Využívají rodiče této možnosti? 

 Ředitelky mateřských škol odpověděly ano v 53 dotaznících. Znamená to, že 85 % rodičů 

nově příchozích dětí v oslovených mateřských školách využívá možnosti adaptačních 

programů. 

Výsledky z těchto dvou otázek překvapily. Ukazují na vedení škol efektivně komunikující 

s pedagogy. Doby, kdy rodiče mohli předat dítě učitelce jen ve dveřích tříd nebo šaten a vstup 

do tříd jim nebyl umožněn, jsou pryč. 

Vytvoření adaptačních programů a umožnění rodičům zůstat ve třídě, v případě zhoršené 

adaptace dítěte na nové prostředí, významným způsobem pomáhá předcházet stresovým a 

frustrujícím situacím. 

Podmínky umožňující adaptaci určuje ředitelka školy. Vysoké procento rodičů využívajících 

tuto možnost potvrdilo efektivitu rozvoje této formy spolupráce rodiny a školy. 

 

Otázka č. 5: Při jaké příležitosti navštíví Vaši mateřskou školu nejvíce rodičů? 

 

Návštěvnost jednotlivých akcí  

3- téměř všichni        2- většina            1- malá účast 

 

 

Graf č.2: Návštěvnost jednotlivých akcí 

Zdroj: autor   
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Otázka č. 6: Má Vaše škola webové stránky? 

Na 55 oslovených mateřských školách mají ředitelky k dispozici webové stránky, na kterých 

mohou prezentovat svůj program i činnost. Toto číslo představuje 88%. Naplnilo se očekávání 

pronikání současných moderních prostředků komunikace a prezentace i do mateřských škol. 

Webové stránky mohou poskytnout důležité kontakty, včetně telefonického a emailového 

spojení. Fotografie z akcí jsou důkazem, že je škola aktivní. Veřejnost a rodiče mohou 

sledovat, jaké programy byly pro děti připraveny.  

 

Otázka č. 7: Spolupodílejí se rodiče na tvorbě ŠVP? 

Jen 6 ředitelek, tj. 9.6%, odpovědělo ano, zbývajících 56 odpovědělo ne. Záporných odpovědí 

bylo 90,4 %. Aktivní účast rodičů na rozhodování a plánování spolupráce s mateřskou školou 

je oblastí, která se ještě plně nerozvinula. Vedení škol by nemělo polevit v nabídce aktivní 

spolupráce. Jednou z možností je ustavení rady školy. Mateřské školy tuto povinnost nemají, 

ale pokud podnítí iniciativu rodičů, mohou je do plánování a řízení školy zapojit. 

 

Otázka č. 8: Předkládáte výroční zprávu zřizovateli? 

Výroční zprávu předkládá 43 ředitelek mateřských škol, tj. 69%. 

Školský zákon ukládá zpracování výroční zprávy pouze ředitelům základních, středních a 

vyšších odborných škol. Ředitelé mateřských škol tuto povinnost nemají. Z dotazníkového 

šetření vyplývá, že zřizovatelé tuto zprávu vyžadují. Vedení mateřských škol v rámci 

zachování dobrých vztahů se zřizovateli výroční zprávy na žádost zřizovatele zpracují.  

 

Otázka č. 9: Předáváte zřizovateli ŠVP? 

Na tuto otázku odpovědělo jen 20 dotázaných ano, což představuje 32% kladných odpovědí. 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ukládá ředitelce povinnost projednat 

ŠVP PV se zřizovatelem. Zřizovatel vyžaduje po vedení mateřských škol ve větší míře 

výroční zprávu než školní vzdělávací program. 
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 Otázka č. 10: Při jaké příležitosti Vás nejčastěji navštíví zřizovatel? 

Na tuto otázku většina ředitelek odpověděla, že nejčastěji je zřizovatel navštíví při kontrole 

stavu budov nebo při domluvené schůzce. Některé ředitelky mají společná pravidelná setkání 

se zřizovatelem jedenkrát měsíčně. Další příležitostí k návštěvě byly školní slavnosti a loučení 

s předškolními dětmi. 

 

Otázka č. 11: Spoluvytváříte se zástupci základní školy vzájemný plán spolupráce? 

Společný plán spolupráce vytváří 35 ředitelek mateřských škol, tj. 56%. 

V kritériích souladu rámcového a školního vzdělávacího programu je uvedeno, že počítá se 

spoluprací s vnějšími partnery.  

 

Otázka č. 12: Účastníte se zápisu do ZŠ?  

 Pozvání k zápisu do 1. třídy potvrdilo 32 ředitelek mateřských škol, tj. 51%. 

Mateřské školy, které mají navázanou úzkou spolupráci se základní školou, jsou většinou 

pozváni k zápisu do 1. tříd. Vedení MŠ, tím také vyjadřuje, že jí záleží na plynulém a 

úspěšném přechodu předškolních dětí do základní školy. 

 

Otázka č. 13: Informujete rodiče o vzdělávacím programu základní školy, se kterou 

spolupracujete? 

Na tuto otázku odpovědělo 51 ředitelek ano, tj. 82%. Velké procento kladných odpovědí 

překvapilo. Dokazuje, že vedení školy se zajímá, jaký vzdělávací program nabízí 

spolupracující základní škola, jaké formy a metody práce uplatňuje. Tyto informace pak 

poskytuje rodičům. 

 

Otázka č. 14: Jaká partnerství s dalšími institucemi rozvíjíte? 

Příležitosti mateřských škol rozvíjet spolupráci i dalšími institucemi se liší podle 

místa, kde se škola nachází. Jiné možnosti mají mateřské školy v hlavním městě a jiné na 

malé vesnici. Nejčastěji uváděné instituce, se kterými školy spolupracují, jsou základní 

umělecké školy, hasiči, místní a městské knihovny, policie a další mateřské školy v okolí. 

Spolupráce s okolními institucemi pomáhá obohacovat život školy a posiluje sounáležitost 

dětí s místem, kde žijí. 
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Otázka č. 15: Jak hodnotíte spolupráci s PPP? 

 

Jako velmi kvalitní ji hodnotilo spolupráci s PPP 32 ředitelek, tj. 52%. Jejich rady jim 

pomáhají při práci. 

 

Dostatečnou spolupráci s PPP, ve které jsou příležitosti ke zlepšení označilo27 ředitelek, tj. 

44%. 

 

Nedostačující pro kvalitní práci s integrovanými dětmi označily spolupráci s PPP 

jen 3 ředitelky, tj. 5%. 

 

5.4.1 Hodnocení dotazníkového šetření mezi ředitelkami MŠ 

Výsledky dotazníkového šetření potvrdily, že ředitelky propagaci školních vzdělávacích 

programů věnují dostatečnou pozornost (viz otázka č.1a2). 

Školní vzdělávací program představuje nejen vzdělávací program, ale současně představuje i 

život školy a vše co s ním souvisí.  Je velmi důležitý pro všechny, kteří se nějakým způsobem 

účastní vzdělávání v konkrétní mateřské škole. Dotýká se tedy rodičů, pedagogů i ostatních 

zaměstnanců školy. Seznámit rodiče se školním vzdělávacím programem je důležitou součástí 

vzájemné spolupráce. Ředitelé škol zveřejněním školního vzdělávacího programu školy plní 

povinnost, kterou jim ukládá školský zákon. Ve školním vzdělávacím programu se rodiče 

seznamují s podmínkami a organizací vzdělávání, s charakteristikou vzdělávacího programu, 

se vzdělávacím obsahem i evaluačním systémem. 

10 % ředitelek mateřských škol, které si myslí, že jejich rodiče neznají ŠVP školy, do které 

chodí jejich dítě, by mohly vhodným způsobem připomenout místo, kde se mohou s tímto 

programem seznámit. Volně přístupné místo, na kterém je umístěn školní vzdělávací program 

uvedlo 97 % oslovených ředitelek. Důvody, proč si ředitelky myslí, že rodiče neznají jejich 

ŠVP mohou být dva. Prvním důvod může být menší zájem rodičů o program školy a druhým 

důvodem může být malá snaha vedení školy tento program prezentovat. 

Aktivní přístup rodičů na rozhodování a plánování školy je oblastí, která se podle 

dotazníkového šetření teprve rozvíjí. Návštěvnost akcí, které pořádá škola, byla podle 

dotazníkového šetření vysoká. Nejnavštěvovanější akce jsou vánoční posezení a akce při 

příležitosti rozloučení s předškoláky. Jen 10 % ředitelek mateřských škol odpovědělo, že se 

rodiče svými připomínkami spolupodílejí na tvorbě ŠVP. 
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 Podobný průzkum byl v rámci bakalářské práce uskutečněn v roce 2008 paní Blankou 

Proškovou. Zde na otázku, jestli rodiče mají možnost se podílet na tvorbě školního 

vzdělávacího plánu, odpovědělo 78 % rodičů rozhodně ano a 22 % spíše ano. Na otázku, zda 

se podílejí rodiče na plánování spolupráce s MŠ, však 80 % rodičů odpovědělo spíše ne, 17 % 

rozhodně ne a 3 % spíše ano. Z výzkumu vyplývá, že rodičům bylo umožněno podílet se na 

plánování školy, ale tuto možnost nevyužívali.  

Na vedení školy je, aby nepolevila v nabídce. Rodiče seznámí s tím, že se mohou 

aktivně podílet na plánování spolupráce s mateřskou školou a mohou přicházet s návrhy 

činností a aktivit, které může škola a rodiče společně uskutečnit. 

 

 

Další formou spolupráce školy a rodiny sledovaná dotazníkovým šetřením byla nabídka 

adaptačních programů. 

Vysoké procento rodičů (85%) nově přijatých dětí, které podle dotazníkového šetření 

využívají možnosti zůstávat po dobu adaptace se svým dítětem ve třídě, dokazují úspěšnost 

této formy spolupráce. Jak bylo zmiňováno v dotazníkovém šetření, tyto výsledky překvapily. 

Výsledky dotazníkového šetření potvrdily, že se ředitelkám mateřských škol daří podmínky 

pro adaptační programy vytvářet.  

 

Zvyšovat zájem strategických partnerů o činnost mateřské školy je společný úkol 

managementu i pedagogického sboru. 

Jednou z příležitostí jsou společná setkání a školní slavnosti. Dotazníkové šetření mezi 

ředitelkami potvrdilo vysokou účast rodičů na těchto akcích školy. Společná setkání a školní 

slavnosti nabízejí velké možnosti k neformálnímu popovídání, ale i k předání mnoha 

důležitých informací. Školní slavnost může být pořádána i k zakončení delšího tematického 

celku. Děti rády zatančí a zahrají hry, které se v průběhu projektu naučily zvláště, když se do 

hry zapojí i rodiče.  

 

Mezi moderní formy prezentace a komunikace s partnery školy, ale i s  budoucími klienty 

školy, patří webové stránky. Dotazníkové šetření ukázalo, že 88% dotázaných mateřských 

škol má vytvořené webové stránky. Mít webové stránky však neznamená je aktivně 

k prezentaci a komunikaci využívat. Některé mateřské školy si stránky samy pravidelně 

aktualizují, jiné mají najaté správce webových stránek. 
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Právě aktuálnost je důležitá. Prohlídkou webových stránek můžeme nahlédnout do života 

školy, získat potřebné informace a kontakty. Často navštěvovanou rubrikou je fotogalerie. 

Rodiče i ostatní návštěvníci stránek si rádi prohlédnou prostředí tříd i atmosféru na 

pořádaných akcích školy. Jídelníčky a informace o připravovaných akcích, by měly být 

aktuální.   

Souhlas rodičů dětí s umístěním fotografií ze života školy je podmínkou, na kterou v žádném 

případě nesmí vedení školy zapomenout. 

 

 

Rozvíjení spolupráce se zřizovatelem a prezentace školního vzdělávacího programu byla 

další otázkou dotazníkového šetření. 

Z výsledků vyplynulo, že zřizovatelům předkládá výroční zprávu 69% oslovených ředitelek. 

Zpracování výroční zprávy není pro mateřské školy povinností. Zřizovatel si může tuto 

zprávu vyžádat. Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že mateřské školy v rámci 

dobrých vztahů výroční zprávy zpracovávají. Se ŠVP zřizovatele seznamuje 32 % ředitelek 

mateřských škol. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ukládá povinnost 

projednat školní vzdělávací program se zřizovatelem. Z dotazníkového šetření lze usuzovat, 

že zřizovatelé požadují od ředitelek mateřských škol spíše předkládání výročních zpráv. 

 Nejčastější návštěvy zřizovatele v mateřské škole byly oslovenými ředitelkami označeny 

kontroly technického stavu budov a zahájení školního roku. Vztah mezi mateřskou školou a 

obcí závisí na konkrétních místních podmínkách. Osobní kontakty jsou v komunikaci 

nejefektivnější. Pozvání k návštěvě ze strany vedení školy při různých příležitostech pomáhá 

rozvíjet vzájemnou komunikaci. Připomenutí se přáním, gratulací pomáhá udržovat vzájemné 

dobré vztahy. 

 

 

 

Dotazníkovým šetřením vzájemné spolupráce mateřské a základní školy bylo zjištěno, že 

plán vzájemné spolupráce vytváří 56 % oslovených ředitelek a 51% se účastní zápisu dětí do 

prvních tříd základních škol.  

Spolupráce se základní školou poskytuje mateřským školám důležitou zpětnou vazbu a je také 

důležitým prvkem plynulého a nestresujícího přechodu dítěte do první třídy. O vzdělávacím 

programu základní školy, se kterou mateřská škola spolupracuje, informuje rodiče 82 % 

ředitelek MŠ. 
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Z dotazníkového šetření vyplynulo, že mateřské školy jsou otevřené ke spolupráci se 

základními uměleckými školami i dalšími školskými zařízeními. Také spolupracují s místními 

kulturními a sportovními institucemi. Velmi záleží na možnostech a příležitostech, které má 

škola ve svém okolí. 

 

 

Jako velmi kvalitní ji hodnotilo spolupráci s PPP 32 ředitelek, tj. 52%. Jejich odborné rady a 

doporučení jim pomáhají při práci. Dostatečnou spolupráci s PPP, ve které jsou příležitosti ke 

zlepšení, označilo 27 ředitelek, tj. 44%. 

 Pro ředitelku mateřské školy, která přijímá dítě vyžadující speciální péči, je důležité vytvořit 

podmínky pro případnou integraci. Pro dítě s handicapem nabízí prostředí mateřské školy 

spoustu nových podnětů, které mu nemůže rodinné prostředí nabídnout. Pro integraci je velmi 

důležitá spolupráce ředitelky, učitelky, asistenta pedagoga, rodiče a poradenského zařízení. 

Právě vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, by mělo probíhat za velmi úzké 

vzájemné spolupráce. Sestavování individuálních vzdělávacích plánů a jejich vyhodnocování 

navazuje na odborné rady ze strany poradenského zařízení. Pomoc pedagogicko 

psychologické poradny je v mateřských školách využívána zejména při logopedické péči a při 

vyšetření školní zralosti na základě souhlasu rodičů. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že rozvíjení spolupráce s PPP a MŠ je úspěšné. 
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5.5 Dotazníkové šetření mezi řediteli základních škol 

 

Otázka č. 1: Znáte školní vzdělávací program mateřské školy, ze které k Vám nastupují 

děti do prvních tříd? 

Vedení základních škol na otázku znalosti ŠVP spolupracující mateřské školy odpovědělo 

rozhodně ano ve 3 případech, tj. 14%. Spíše ano odpovědělo 7 ředitelů ZŠ, tj. 31%. Spíše 

nezná ŠVP mateřské školy, ze které přicházejí děti do prvních tříd 12 ředitelů, tj. 55%. 

Dotazníkového šetření se zúčastnil malý vzorek základních škol. Procentuálním porovnáním 

se však mateřské školy více zajímají o ŠVP spolupracující základní školy (82%). Znalost ŠVP 

spolupracující MŠ uvedlo 45% základních škol. 

 

Otázka č. 2: Organizujete ve spolupráci s mateřskou školou před zápisem do 1. třídy 

besedu pro rodiče na téma související se začátkem školní docházky? 

 Besedu pro rodiče na téma související se začátkem školní docházky organizuje společně s 

MŠ 11 ředitelů základních škol, tj. 50%.  

Spíše ano odpovědělo 9 ředitelů, tj. 41%. Spíše ne odpověděli dva dotázaní, tj. 9 %. 

Setkání rodičů se zástupci základních škol, besedy o školní zralosti před zápisem do ZŠ, to 

vše pomáhá rodičům v informovanosti a rozhodování, zejména pokud uvažují o odložení 

povinné školní docházky nebo pokud mateřská škola doporučuje návštěvu školského 

poradenského zařízení. Tyto schůzky jsou příležitostí k zodpovězení otázek rodičů, jaké 

dovednosti a návyky by děti měly ovládat, než nastoupí do první třídy. Mateřská škola 

rozvíjením partnerství se základní školou pomáhá rodičům a jejich dětem zvládnout další krok 

na cestě vzdělávání. 

 

Otázka č. 3: Oslovuje Vás MŠ s plány vzájemné spolupráce? 

Na tuto otázku 8 ředitelů odpovědělo rozhodně ano, tj. 36 %. Spíše ano odpovědělo 11 

dotázaných ředitelů, tj. 50 %. Mateřské školy neoslovují s plány vzájemné spolupráce 3 

ředitele ZŠ, tj. 14%. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že vedení mateřských škol je 

v nabídce spolupráce aktivní a snaží se rozvíjet partnerství se základními školami. 
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Otázka č. 4: Oslovujete vedení MŠ k účasti při zápisu dětí do 1. tříd ZŠ? 

Rozhodně ano odpovědělo 6 ředitelů základních škol, tj. 27%. Spíše ano oslovuje ředitelky 

mateřských škol 8 ředitelů ZŠ, tj. 36,5 %. Stejný počet oslovených uvedl, že spíše neoslovuje 

vedení mateřských škol, aby se účastnilo zápisu dětí do 1. tříd. 

Pozvání zástupců mateřské školy na zápis do 1. třídy je projevem zpětné vazby na spolupráci 

s mateřskou školou. 

 

Na otevřenou otázku, kterou formu spolupráce považuje vedení základních škol za efektivní, 

byla nejčastější odpověď: 

 vzájemné návštěvy učitelek mateřských a základních škol 

 návštěvy dětí z mateřských škol v základní škole  

 besedy s rodiči budoucích žáků prvních tříd 

 pořádání akcí pro děti z MŠ při různých příležitostech (Den dětí, Mikuláš) 

 

Ředitelé základních škol s vedením mateřské školy nejčastěji komunikují telefonicky. Tuto 

odpověď označilo 20 ředitelů, tj. 91%. Zbývajících 9 % odpovědělo, že nejčastější forma 

komunikace je osobní kontakt. 

 

5.5.1 Hodnocení dotazníkového šetření mezi řediteli základních škol 

Nejvíce překvapila návratnost dotazníkového šetření mezi řediteli a ředitelkami základních 

škol. Vyplněných dotazníků navrácených emailovou poštou bylo jen 22, což představuje 36 

%. Nízká návratnost může mít několik příčin. Jedním z důvodů může být to, že ředitelé  jsou 

zahrnuti množstvím různých výkazů a tabulek. Jako správní manažeři vybírají důležité a 

urgentní a na ty odpovídají. 

Dotazníkové šetření k této bakalářské práci pro ně nebylo prioritou. 

Ředitelky mateřských škol nejsou na tom v množství tabulek a dotazníků, které musí vyplnit o 

mnoho lépe, přesto návratnost dotazníků od nich byla 77%. 

 

Dotazníkové šetření potvrdilo vzájemnou informovanost mateřských i základních škol 

v oblasti školních vzdělávacích programů u 45 % základních škol. Ostatních 55% spíše nezná 

ŠVP mateřské školy, ze které přicházejí děti do 1. tříd. 
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Organizování besed pro rodiče na téma související se začátkem školní docházky potvrdilo 

celkem 91 % základních škol. S nabídkou spolupráce přicházejí zejména mateřské školy jako 

první. Pozvání k zápisu do prvních tříd přichází celkem od 64%  

ZŠ. 

Rozvíjení spolupráce obou stupňů škol je rozhodující pro plynulý přechod dětí do základní 

školy.  

 

5.6 Dotazníkové šetření mezi rodiči  

Pohled na rozvoj strategického partnerství není úplný, pokud neznáme názory druhého 

partnera, v tomto případě rodičů. Proto bylo dodatečně ještě uskutečněno dotazníkové šetření 

mezi rodiči na dvou mateřských školách (viz příloha č. 3).  Dotazníkové šetření bylo 

uskutečněno na vesnické mateřské škole a mateřské škole na okraji Plzně a stalo se doplňkem 

dotazníkového šetření mezi managementem mateřských a základních škol. Názor rodičů 

poskytuje důležitou zpětnou vazbu. Ředitelům poskytne cenné informace pro další práci. 

Dotazníkové šetření mezi rodiči umožnilo porovnat názory z obou partnerských stran. 

 

Doplňkové šetření:  

Dotazníky byly rozdány 118 rodičům. Vyplněných se jich vrátilo 65 tj. 55%. 

Rodiče měli na výběr čtyř stupňovou škálu odpovědí. Dotazníky byly anonymní. 

 

Otázka č. 1: Znáte vzdělávací program MŠ? 

Na tuto otázku odpovědělo rozhodně ano 35 rodičů, tj. 54%. Spíše ano odpovědělo 21 rodičů, 

tj. 32%. Rozhodně nezná ŠVP 5 rodičů tj. 8 %. 

Zajímavostí je, že ačkoliv byly dotazníky rozdány jako anonymní, někteří rodiče se podepsali. 

I tato maličkost, jako je podpis na anonymním dotazníku, vypovídá o otevřené komunikaci a 

vzájemné důvěře. 

 Tato otázka potvrdila názor ředitelek MŠ, které uvedly, že 90% rodičů zná jejich ŠVP. 
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Otázka č. 3: Pokládáte počet akcí pořádaných MŠ pro rodiče a děti za dostatečný? 

Rozhodně ano označilo 52 rodičů, tj. 80%. Spíše ano odpovědělo 13 rodičů, tj. 20 %. 

V pozitivní rovině škály bylo 100% odpovědí. Tyto oslovené mateřské školy pořádají akce 

pro rodiče a děti při různých příležitostech každé dva měsíce. Tato informace byla poskytnuta 

v osobním rozhovoru s ředitelkami škol, na kterých probíhalo dotazníkové šetření mezi rodiči. 

 

Otázka č. 4:  Jste dostatečně informováni o činnosti školy? 

Na tuto otázku odpovědělo 39 rodičů tj. 60 % rozhodně ano a 21 rodičů tj. 32% odpovědělo 

spíše ano. Zbývajících 5 rodičů tj. 8 % odpovědělo spíše ne. 

Podávat včasné informace je důležité. Ne všichni rodiče odvádějí své děti osobně do MŠ. 

Včasné informování o plánovaných akcích školy pomáhá předcházet případným 

nedorozuměním a konfliktům. 

 

Otázka č. 5: Sledujete informace o činnosti MŠ na webových stránkách školy? 

Rozhodně ano označilo 27 rodičů tj. 42%. Spíše ano uvedlo 21 rodičů tj. 32%. 

Webové stránky školy spíše nesleduje 6 rodičů tj. 9%. Rozhodně nesleduje informace na 

webových stránkách školy 11 rodičů tj. 17%. 

Výsledky dotazníkového šetření potvrdily, že 74 % rodičů na oslovených mateřských školách 

využívá možnosti získat informace o činnosti školy i na webových stránkách. Nástěnky a 

osobní rozhovory budou mít stále nezastupitelnou roli v předávání informací, ale moderní 

technologie, jak bylo dokázáno v tomto dotazníkovém šetření, si své místo v komunikaci a 

prezentaci školy našly. 

 

Otázka č. 8: Podílíte se na plánování spolupráce s MŠ? 

Podíl na plánování spolupráce uvedlo pouze 7 rodičů, tj. 11 %. Spíše ne uvedlo 55 rodičů, tj. 

85 %. Rozhodně ne uvedli 3 rodiče tj. 4 %. 

Tato odpověď rodičů potvrzuje zkušenosti ředitelek s malým podílem spolupráce rodičů na 

plánování vzájemné spolupráce. 

 

 

 

¨ 
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Otázka č. 9: Přicházíte s návrhy činností a aktivit, které by mohla škola společně s Vámi 

uskutečnit? 

Pouze 4 rodiče uvedli spíše ano tj. 6%. Spíše ne uvedlo rodičů 51 tj. 79 %. 

S návrhy činností rozhodně nepřichází10 rodičů tj. 15 %. 

 

Otázka č. 10: Jste spokojeni s partnerskou komunikací mezi vámi a pedagogy? 

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 60 rodičů tj. 92%. Pouze 5 rodičů odpovědělo, že 

není spokojeno s partnerskou komunikací. 

Toto číslo kladných odpovědí je vysoké a vypovídá o tom, že tyto mateřské školy věnují 

vstřícné a otevřené komunikaci dostatečnou pozornost. 

 

V dotazníku byla použita otevřená otázka: Co pro Vás znamená spolupracovat 

s mateřskou školou? 

 Rodiče si mohli vybrat z několika odpovědí, případně uvést svůj názor. 

Spolupracovat s mateřskou školou, ve většině případů znamená, účastnit se akcí školy. Na 

druhém místě v počtu odpovědí byla materiální pomoc škole a účast na třídních schůzkách. 

Na posledním místě, s nejmenším počtem označení, byly tyto odpovědi: 

- podílet se návrhy a připomínkami do školního vzdělávacího programu   

- přicházet s návrhy činností, které by mohla škola společně uskutečnit 
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5.6.1  Porovnání pohledu ředitelek MŠ a rodičů na vybrané otázky: 

 

   1. Znalost vzdělávacího programu školy 

2. Sledování informací na webových stránkách 

3. Podíl na plánování spolupráce s MŠ 

 

 

 

Graf č. 2: Porovnání vybraných otázek 

Zdroj: autor   

 

 

 

Porovnání názorů obou partnerů potvrdilo shodu na informovanost o ŠVP. 

90 % ředitelek označilo, že jejich rodiče znají ŠVP.  Dotazníkové šetření mezi rodiči 

potvrdilo, že 86% rodičů ŠVP zná. Lze říci, že na zmíněných mateřských školách věnují 

prezentaci ŠVP dostatečnou pozornost. Zavedené webové stránky má 88 % oslovených MŠ. 

Rodiče v 73 % webové stránky sledují. Také podíl rodičů zapojených do plánování 

spolupráce je poměrně stejný. Jen  9,6% ředitelek přiznalo, že se rodiče podílejí na plánování 

spolupráce. Na oslovených mateřských školách se na plánování školy podílí 11% rodičů. 

 

 . 

 
 

1 2 3
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5.8  Posouzení platnosti hypotéz 

 

H1 – Vedení mateřské školy podporuje větší otevřenost školy a řídí rozvoj spolupráce s 

rodiči a ostatními partnery školy. 

 

 Otevřená škola znamená efektivní komunikaci uvnitř školy i vstřícnou a otevřenou 

komunikaci s jednotlivými subjekty z vnějšího prostředí, s rodiči, školami, veřejností. 

Platnost první části hypotézy H1, že vedení mateřské školy podporuje větší otevřenost školy, 

potvrdily odpovědi v dotazníkovém šetření. Volně přístupný školní vzdělávací program a jeho 

znalost byla potvrzena otázkami č.1a 2, v dotaznících pro ředitelky mateřských škol. 

Vzdělávací program tvoří z pohledu marketingu nabídku školy. Prezentaci této nabídky 

strategickým partnerům škol potvrdilo 90 % ředitelek MŠ. Reakci na nové požadavky 

související s rozvojem moderních komunikačních technologií a vytvoření webových stránek 

potvrdilo 88 % dotázaných mateřských škol. Právě komunikace je v podpoře větší otevřenosti 

MŠ velmi důležitá. 

Nabídka otevřené spolupráce s rodiči ve formě adaptačních programů byla potvrzena 

výzkumnou otázkou č. 3. Pobývat ve třídě se svým dítětem umožňuje 95% oslovených 

mateřských škol. Adaptační programy jsou jen jednou z příležitostí k navázání úzké 

spolupráce s rodinou. Velká účast rodičů na společných setkáních a školních slavnostech 

potvrzuje platnost druhé části hypotézy, že vedení školy řídí rozvoj spolupráce a tyto akce pro 

rodiče připravuje. Platnost této hypotézy potvrdil i výzkum mezi rodiči. Také odpovědi na 

výzkumnou otázku: Jaká partnerství s dalšími institucemi rozvíjíte?, ukazují na dostatečné 

řízení spolupráce s ostatními partnery. 

 Otevřenou spolupráci v podobě nabídky plánů vzájemné spolupráce potvrdilo také 

dotazníkové šetření mezi řediteli základních škol. Výsledky ukázaly, že celkem 86 % ředitelů 

základních škol dostalo nabídku na vzájemnou spolupráci od vedení mateřské školy.  
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H2 -  Rodiče aktivně využívají prostor vytvářený mateřskými školami v oblasti 

vzájemné spolupráce.  

Tato hypotéza nebyla potvrzena. V otázce č. 7 ředitelky mateřských škol uvedly, že jen 10 % 

rodičů se spolupodílí na tvorbě ŠVP. Sami rodiče v dotazníkovém šetření v 85 % uvedli, že se 

spíše nepodílejí na plánování spolupráce s MŠ. 

S návrhy činností a aktivit, které může škola společně s rodiči uskutečnit, (viz otázka č. 9, 

dotazník pro rodiče), přichází jen 6 % rodičů. Spolupracovat s mateřskou školou pro většinu 

rodičů oslovených dotazníkovým šetřením znamená účastnit se akcí školy, materiálně jí 

pomáhat, dostavit se na třídní schůzky. Získaná data z dotazníků potvrzují spolupráci 

s mateřskou školou, ale více jako pasivní příjemci. Nabídku aktivního zapojení na 

spolupodílení se na plánování spolupráce s MŠ, využívá jen velmi malé procento rodičů. 

Mateřské školy se musí smířit s tím, že se nepodaří získat ke spolupráci všechny rodiče. 

Někdy menší skupina rodičů s opravdovým zájmem, může přinést škole podstatně více. 
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6.  Využití výsledků šetření pro praxi a řízení školy 

 

    Výsledky výzkumu potvrdily úspěšnost nabídky adaptačních programů, rozvíjející 

spolupráci zejména u nových partnerů školy. Úkolem managementu školy je vytvářet 

podmínky a přesvědčit pedagogický tým o výhodách přizvání rodičů ke spolupráci. Tato 

forma spolupráce může být prvním krokem ve vytvoření vzájemné důvěry mezi rodičem a 

pedagogem. Pozvání rodičů musí přijít od pedagogů a vedení školy. Management školy je ten, 

který určuje hranice a vyhodnocuje přínosy i případná rizika. 

 Společná setkání a školní slavnosti byly vyhodnoceny jako forma spolupráce, která je 

efektivní zejména k poznání kultury školy a přiblížení činností školy rodičům i ostatním 

partnerům. Je to forma spolupráce, která má tradici. Společná setkání a školní slavnosti 

nabízejí velké možnosti k neformálnímu popovídání a předání mnoha důležitých informací.  

Dotazníkové šetření potvrdilo vysokou účast i oblibu u rodičů. Úlohou managementu je 

využít těchto tradičních forem k řízení dalšího rozvoje spolupráce. 

Konkurenční prostředí mateřských škol není vzhledem k demografickým podmínkám 

v současné době příliš výrazné. Vysoké počty dětí, které mateřské školy nemohou 

z kapacitních důvodů přijmout, jsou jen přechodné.  

Úspěšná ředitelka mateřské školy nepolevuje v dlouhodobém plánování 

spolupráce s partnery školy a dále prezentuje své vzdělávací nabídky. Udržuje zájem všech 

partnerů i veřejnosti. Výzkumné šetření potvrdilo, že mateřské školy do svého řízení promítají 

současné trendy. Zaměřit se na zákazníka školy a nabídnout mu svůj program. 

Výzkumem bylo zjištěno, že vedení mateřských škol reaguje na nové změny rychle a 

nezůstává v izolaci. Ředitelky propagují své školní vzdělávací programy. Nebrání se 

využívání nových komunikačních technologií, jakými jsou např. webové stránky.  

Výzkum také potvrdil, že rodiče informace sdělované pomocí webových stránek sledují. 

 

 Zřizovatel je strategický partner, který by měl být se ŠVP seznámen. Podle výsledků šetření 

většina zřizovatelů požaduje po mateřských školách pouze výroční zprávu. Na ředitelkách a 

jejich komunikačních dovednostech je prezentovat a obhájit svůj  ŠVP. Snáze pak obhájí i své 

požadavky a návrhy na rozhodnutí, která jsou v její kompetenci. 

 

S nabídkou spolupracovat se základní školou by mělo jako první přicházet vedení mateřské 

školy. Mateřská škola přestává být vnějším partnerem základní školy v okamžiku, kdy děti 

nastoupí do 1. třídy.  
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Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že zprostředkování besedy pro rodiče se zástupci 

základní školy je vhodnou formou vzájemné spolupráce pro všechny partnery, mateřskou 

školu, rodiče i základní školu.  

Nejefektivnější komunikací stále zůstává navázání osobního a telefonického kontaktu. 

Doplněné dotazníkové šetření mezi rodiči poukázalo na důležitost získávání informací a 

názorů partnera, s kterým spolupracuji. Škola musí dávat o sobě vědět a zároveň by měla znát, 

co si o ní rodiče a okolí myslí. Dotazníková šetření, neformální rozhovory při společných 

setkáních jsou také formami spolupráce a komunikace, na které má tato práce upozornit. 
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Závěr 

 

Přechod mateřských škol do právní subjektivity ovlivnil výrazným způsobem změny v řízení 

školy. Podstatně zvýšil odpovědnost ředitelek za rozhodování a řízení prezentace a 

komunikace školy. 

V bakalářské práci jsem se zaměřila na formy spolupráce a komunikace, které pomáhají 

mateřským školám v rozvíjení strategického partnerství. Zaměřila jsem se zejména na ty 

nové, které umožnil rozvíjet Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 

Školy vstupují do konkurenčního prostředí jiných škol. Tyto změny vedou k tomu, že školy 

přemýšlejí, jak se prezentovat na veřejnosti, jak zvýšit informovanost o své nabídce. Školní 

vzdělávací plány představují vzdělávací nabídku jednotlivých mateřských škol. 

Dotazníkovým šetřením jsem zjistila, že mateřské školy ve své vzdělávací nabídce nové 

formy spolupráce, jakými je pobyt rodičů ve třídách při adaptaci svých dětí nebo možnost 

podílení se na plánování programu mateřské školy, už využívají. 

Některé formy spolupráce, jak bylo zjištěno v bakalářské práci, teprve na své větší využití 

čekají. Možná bude spoluúčast rodičů na řízení a plánování školy námětem některé další 

bakalářské práce. 

Také využívání prezentace pomocí webových stránek je novou formou komunikace školy. 

Pro školský management je důležité vytvořit spolupracující pedagogický tým. 

Rozvíjet strategické partnerství by se nedařilo, pokud by vedení školy, právě v této oblasti, 

neuplatňovalo participativní styl vedení lidí. Využívání nápadů a kreativity pedagogického 

týmu a přiznání jejich autorství, pomáhá při realizaci jednotlivých forem spolupráce. 

Kvalitně naplánovaná a úspěšně realizovaná partnerská spolupráce přispívá k rozvoji 

efektivní mateřské školy. 
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Použité zkratky 
 

MŠ - mateřská škola 

PPP - pedagogicko–psychologická poradna 

RVP PV- rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

školský zákon – zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání 

ŠVP - školní vzdělávací program 

ZŠ - základní škola 

ZUŠ - základní umělecká škola 
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