
Příloha č. 1

Rámec profesních kvalit učitele - Spolupráce učitele s rodiči a širší 

veřejností

 Učitel komunikuje a spolupracuje se zákonnými zástupci žáků na základě 

partnerského přístupu, který je založený na vzájemné úctě, respektu a 

sdílné odpovědnosti za rozvoj žáků.

o Vysvětluje zákonným zástupcům své pojetí výuky (cíle, strategie, způsoby 

hodnocení, metody vyučování) a diskutuje s nimi o něm.

o Dává zákonným zástupcům příležitost spolurozhodovat o postupech vhodných 

k podpoře učení a rozvoje žáků.

o Nabízí možnost zapojení rodin žáků do rozhodování o věcech souvisejících 

s životem třídy/školy.

o Poskytuje zákonným zástupcům žáka konzultace k otázkám výchovy a 

vzdělávání.

o Komunikuje se všemi rodiči žáků, kteří to potřebují a kteří o to mají zájem.

 Usiluje o vztažení zákonných zástupců do života školy.

o Předkládá rodičům konkrétní návrhy na jejich spolupráci se školou.

o Nabízí rodičům informace z oblasti výchovy a vzdělávání žáků.

 Poskytuje rodičům co nejvíce informací o procesu vyučování a výsledcích 

žákova učení.

o Pravidelně poskytuje zákonným zástupcům žáků informace a doporučení 

týkající se procesu i výsledků učení žáků.

o Je v pravidelném kontaktu s rodiči žáků, průběžně je informuje o pokrocích 

žáka, o vzdělávacích cílech vyplývajících z kurikula, o akcích třídy/školy, a to 

prostřednictvím osobních setkání, písemnou i elektronickou formou, (pokud je 

to možné).

 Získává od zákonných zástupců žáků informace o sociálním a kulturním 

prostředí žáka s cílem společně s nimi hledat cesty k rozvíjení žáka.

o Respektuje přínosy, které mohou zákonní zástupci žáků poskytovat učiteli, a 

využívá je pro rozvoj žáků.



o Pravidelně komunikuje s rodinami s cílem poznat rodinné prostředí žáků, lépe 

porozumět silným stránkám, zájmům a potřebám žáka.

o Do vzdělávání žáků začleňuje témata, která korespondují se zkušenostmi žáků 

ze života ve vlastní rodině/komunitě.

 Komunikuje a spolupracuje s dalšími partnery školy.

o Spolupracuje s poradenskými institucemi a školními psychology.

o Navazuje kontakty a vytváří partnerské vztahy s lidmi, organizacemi a 

institucemi, které mohou obohatit vzdělávání žáků, získává od nich odbornou i 

materiální podporu, umožňuje žákům v rámci výuky vstoupit s těmito lidmi do 

kontaktu (exkurze, návštěva ve třídě apod.).

o Hledá příležitosti a využívá je ke spolupráci s partnery školy.

 Dokáže prezentovat a zdůvodnit vzdělávací program školy rodičům i širší 

veřejnosti.

o Dokáže odpovídat na otázky týkající se školního vzdělávacího programu (ŠVP), 

předkládá argumenty zdůvodňující správnost konkrétní podoby ŠVP.



Příloha č. 1

Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA - Rodina a komunita

 Učitel utváří partnerský vztah s rodinami dětí, nabízí rodinám i dalším 

členům komunity možnost zapojit se do výchovy a vzdělávání dětí, zapojit 

se do života učící se společnosti

o Učitel zapojuje rodiče i členy rodiny a komunity do vzdělávání dětí, umožňuje 

jim aktivní vstup do výuky, vítá jejich přítomnost ve třídě v průběhu vyučování.

o Učitel dává rodičům příležitost spolurozhodovat o postupech vhodných 

k podpoře učení a rozvoje jejich dětí.

o Učitel zapojuje rodiny dětí do rozhodování o věcech souvisejících s životem 

třídy/školy.

 Učitel užívá formálních i neformálních komunikačních strategií ke sdělení 

informací o pokrocích v učení dítěte a dalších informací.

o Učitel je v pravidelném kontaktu s rodiči dětí, průběžně je informuje o 

pokrocích, vzdělávacích cílech vyplývajících z kurikula, o akcích třídy/školy a 

to prostřednictvím osobních setkání i písemných materiálů.

o Učitel pravidelně komunikuje s rodinami s cílem poznat rodinné prostředí dětí, a 

tím lépe porozumět jejich silným stránkám, zájmům, potřebám.

o Učitel vytváří příležitosti, v nichž se rodiny mohou od sebe učit navzájem a 

vzájemně se podporovat.

o Učitel zachovává důvěrnost informací týkajících se rodin a dětí.

 Učitel využívá k obohacení vzdělávání nabídky zdrojů, které mu poskytují 

rodiny dětí i širší komunita.

o Učitel navazuje kontakty a vytváří přátelské vztahy s lidmi, organizacemi a 

institucemi, které mohou obohatit vzdělávání dětí, získává od nich odbornou i 

materiální podporu, umožňuje dětem v rámci výuky vstoupit s těmito lidmi do 

kontaktu (exkurze, návštěva ve třídě apod.)

o Učitel pomáhá rodičům orientovat se jakým způsobem získávat potřebné 

informace, pomáhá vyhledávat informační zdroje a poradenství potřebné ke 

zlepšení kvalit učení a rozvoje dítěte.



o Učitel do vzdělávání začleňuje obsahy a témata, která korespondují se 

zkušenostmi dětí ze života ve vlastní rodině/komunitě.

o Učitel nabízí rodičům informace a nápady, jak pro děti vytvořit vhodné domácí 

k učení, stimulující prostředí a pomáhá rodičům zlepšovat jejich rodičovské 

kompetence.



Příloha č. 1

Rodiče vítáni

 Základní požadavky

o Rodiče se dostanou bez problémů do školy, včetně odpoledních hodin.

o Rodičům jsou dostupné kontakty na všechny učitele a vedení školy.

o Rodiče mají k dispozici informace o tom, co a kdy se ve škole děje.

o Rodičům zaručujeme, že při třídních schůzkách neprobíráme prospěch a chování 

jejich dítěte před ostatními rodiči.

o S rodiči komunikujeme partnerským způsobem.

o Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a časech, které jim umožní se jich 

opravdu zúčastnit.

o Informační tabule projektu Rodiče vítáni je viditelně umístěna u vstupu do 

školy.

 Volitelné požadavky

o Dbáme na to, aby zápis do školy byl společenskou událostí příjemnou pro rodiče

i děti. Myslíme při tom na potřeby dětí i rodičů.

o Nabízíme rodičům kromě žákovské knížky a třídních schůzek i další způsob, jak 

je pravidelně informovat o prospěchu dítěte (školní sešitky, týdenní plány, 

elektronické žákovské knížky.

o Naši pedagogové nabízejí konzultační hodiny pro žáky i rodiče.

o Kromě společných třídních schůzek organizujeme i konzultace ve trojici učitel, 

dítě, rodič.

o Konfliktní situace ve škole řešíme tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni, jichž 

se záležitost týká, včetně rodičů a dítěte/dětí.

o Školní vzdělávací program a další školní dokumenty zpřístupňujeme na webu 

školy. Vysvětlujeme v nich důsledně všechny odborné termíny a zkratky, aby 

jim rozuměli rodiče ze všech oborů.

o Nabízíme rodičům konzultace našeho školního psychologa/výchovného poradce.

o Rodiče mají možnost ovlivňovat způsob stravování svých dětí ve škole.



o Rodiče našich žáků i zájemci o naši školu mají možnost po domluvě 

navštívit vyučování.

o Zveme rodiče do vyučování, aby se zúčastnili společné práce se svým 

dítětem.

o Organizujeme školní akce, na kterých mohou rodiče a další rodinní 

příslušníci spolupracovat s dětmi a potkávat se s učiteli.

o Umíme rodičům doporučit externího dětského psychologa a logopeda, s 

nímž spolupracujeme.

o Poskytujeme rodičům na webových stránkách prostor pro otevřenou 

diskusi o škole.

o Na škole s programem Rodiče vítáni funguje nezávislá rodičovská 

organizace s vlastní právní subjektivitou (obvykle občanská sdružení).

o Rodiče mají možnost po domluvě využívat prostory školy k vlastním akcím.

o Pořádáme vzdělávací semináře pro rodiče na téma výchovy a vzdělávání.

o Pořádáme „kurikulární odpoledne“, v nichž rodičům vysvětlujeme, co, jak 

a proč ve škole učíme.
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Příloha č. 8

Interpretace rozhovoru s rodičem „A“

1. Vyhovovala vám doba trvání konzultace?

„Stačila, vyhovující.“

2. Připravovali jste se s vaším dítětem na konzultace? 

„Vůbec jsme se nepřipravovaly. Bylo to pro nás obě poprvé, nevěděly jsme, do čeho 

jdeme, co nás bude čekat.“

3. Popište, jaký vztah je mezi vámi a učitelem.

„Zatím super!“

4. Vyhovují vám více konzultace nebo třídní schůzky?

„Obojí je dobré, třídní schůzky řeší jiné věci, konzultace jsou spíše o dítěti.“

Interpretace rozhovoru s učitelem „B“

1. Jaká jsou vaše očekávání a přínos konzultačních hodin?

„Chci, aby byli rodiče v obraze. Chci, aby viděli reagovat své děti, když je na konzultaci 

přítomen učitel. Ale je fakt, že se jinak projevuje rodič a dítě na konzultaci a jinak

doma. Taky si musí rodič uvědomit, že se nejedná o klasické třídní schůzky, ale o slovní 

hodnocení a sebevyjádření jeho dítěte.“

2. Jakým způsobem mohou konzultační hodiny zlepšit spolupráci mezi školou a 

rodinou?

„Jen tehdy, pokud má rodič zájem o školu. Program Začít spolu není založen jen na 

konzultacích. Jedná se převážně o školu otevřenou rodičům.“



3. Má průběh konzultací pro všechny žáky danou strukturu a obsah?

„Ano, má. Pro všechny děti, ať už pro „skvělé“ nebo „špatné“. Věnovat se musíme 

všem stejně.“

4. Popište průběh konzultací ve vaší třídě.

„Pozdrav, úvod, motivační činnost, prostor pro vyjádření dítěte, rodiče a učitele. 

Doporučení a dohoda na další spolupráci.“

5. Jakým způsobem se s žáky na konzultace připravujete?

„Připravujeme sebehodnocení, děti vyplní, já jim pomůžu. Příprava probíhá v kruhu.“

6. Věnujete jejich přípravě nějaký vymezený čas?

„Ano, řekla bych, že dost. Třeba v metodickém sdružení, kde vznikají tabulky pro 

sebehodnocení, vyrábíme tam karty, bavíme se o obsahu konzultací a o hodnocení.“

7. Jaké materiály si musí žáci na konzultace připravit/nachystat sami?

„Zatím žádné, já připravím, oni vyplní.“

8. Jaké materiály pro konzultace používáte?

„Žákovské knížky, školní sešity, testy, sebehodnotící arch, který je pro děti zatím 

zjednodušený. Vyplňování je pro ně dost náročné.“

9. Jakým způsobem probíhá vzájemná komunikace mezi vámi – rodičem – žákem 

v průběhu konzultací?

„V poklidné atmosféře, řekla bych.“

10. Vnímáte osobně nějaké zlepšení?

„Jo, dodržuji stanovený čas, lepší koordinace, sděluji jen to hlavní a účelné. Neřeším 

osobní problémy rodičů.“



11. Srovnejte konzultace s třídními schůzkami.

„Jsem zastánce třídních schůzek. Konzultace jsou pro mě časově velmi náročné!“



Příloha č. 9

1. Aktivita Brainstorming je zaměřena na znalost pojmu konzultace. (5min.)

- Co vás napadá, když se řekne pojem konzultace?

2. Aktivita zaměřena na pocity (dojmy) z prvních konzultací. (5min.)

- Pocit dobrý 

- Pocit špatný 

- Pocit smíšený (váhám mezi pocitem dobrým a špatným) 

Vzorek A

Počet žáků:

Vzorek B

Počet žáků:

Vzorek C

Počet žáků:

Dobrý pocit 15 14 11

Špatný pocit 1 1 0

Smíšený pocit 3 4 3



3. Aktivita Rounds (4) je zaměřena na smysl a význam konzultací pro žáky. 

(20min.)

- Čtyři kruhy (rozdám čísla 1,2,3,4).

- Já jsem v roli moderátora a odpovědi zapisuji.

- Žáci v dané skupině na moji předem položenou otázku diskutují.

- Po diskusi se ptám jednoho člena z kruhu na jeho odpověď, kterou následně

zapisuji do archu.

4. Kresba – Moje první konzultace



Rounds Vzorek A Vzorek B Vzorek C

Vzpomeňte si ve 

skupině, kde 

konzultace 

probíhaly? 

Ateliér a třída. Třída Třída a kabinet.

Kdo z rodičů byl 

s vámi na 

konzultaci? Kdo 

další tam byl?

Máma, táta. Máma, táta a 

sourozenec.

Máma a táta.

Povídali jste si 

s paní učitelkou o 

konzultaci?  Např. 

kde se koná, kdy se 

koná, jak probíhá, 

proč se koná?

Rodiče se museli 

zapisovat na 

nástěnku.

Ano, ale už nevím. Pravidla, testy.

Připravili jste si 

s paní učitelkou 

nějaké materiály 

(sešity, výrobky 

apod.), které 

sloužily jako ukázka 

pro vaše rodiče při 

konzultaci?

Karty a 

sebehodnocení.

Knížku, pracovní 

listy, sešity, 

učebnice, 

sebehodnocení.

Testy, 

sebehodnocení.

Připravovali jste se 

doma s rodiči na 

konzultace? 

Povídaly si o nich 

apod.?

S mámou, chtěla 

vědět vše o 

konzultaci.

Ne. Jestli dodržuji 

pravidla.

Když probíhaly 

konzultace, měli 

jste příležitost při 

nich vyjádřit svůj 

názor? 

Ano, zlepšit se ve 

vyučování.

Ano, při testech. Nechtěl jsem mluvit.




