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I. Úvod

„Setkání je začátek, soudržnost je pokrok a spolupráce je úspěch.“

(Henry Ford)

Autorka DP již druhým rokem pracuje v základní a mateřské škole, kde vyučuje 

anglický jazyk. Jako netřídní učitelka na počátku učitelské profese cítí, že teoretické a 

praktické dovednosti zaměřené na oblast spolupráce rodiny a školy ji nebyly během 

studia dostatečně poskytnuty. Obává se, že nemá dostatek zkušeností na to, aby 

svědomitě vedla spolupráci a komunikaci s rodinou. Uvědomuje si a vnímá, že povolání 

učitele nezahrnuje jen pedagogické vzdělání, ale i mnoho dalších úkolů s tím 

souvisejících. Proto si jako téma své DP zvolila Formy spolupráce rodiny a školy na 

počátku školní docházky. Důvodem výběru daného tématu je snaha se podrobněji 

zabývat spoluprácí v programu Začít spolu, který se nejen této otázce věnuje. Autorka v 

něm shledává zajímavé inspirace, vhodné pro učitelskou praxi a profesi.

V programu se zaměřuje na jednu z forem spolupráce, to jsou konzultace rodič – žák –

učitel. Tato metoda autorku velmi zajímá. Na jejím základě se snaží zjistit, jaká jsou její 

pozitiva, popř. negativa ve spolupráci rodiny a školy na počátku školní docházky.

Na škole, kde autorka pracuje, se otázkou spolupráce také zabývala. Po dvouleté 

zkušenosti již ví, že spolupráce s rodiči nemusí vždy probíhat v poklidné a přátelské 

atmosféře, proto se snaží na základě zpracování DP předcházet problémům, které 

mohou narušit vztahy mezi rodinou a školou. V této škole také probíhají konzultační 

hodiny, kterých se autorka zúčastnila. Je však toho přesvědčení, že nejsou zdaleka tolik 

efektivní a účelné jako ve vzdělávacím programu Začít spolu. Nezúčastňují se jich 

hlavní aktéři – žáci.  Ostatně i samotný průběh konzultace se ubírá jiným směrem než 

by si autorka představovala.

Pro své vykonávání učitelské profese se snaží být na vše dostatečně připravena jak po 

stránce teoretické, tak praktické. Získané poznatky z oblasti spolupráce by ráda jednou 

uplatnila ve škole s programem Začít spolu, ale i v běžné základní škole. Ráda by vedla 



kvalitně celkovou spolupráci a komunikaci s rodiči, která by byla založena na 

efektivních konzultačních hodinách, ale i na dalších formách spolupráce, které také 

mohou výrazně posílit partnerství mezi učitelem, rodičem a žákem. 

1.1. Cíl diplomové práce

Autorka předkládá diplomovou práci na téma Formy spolupráce rodiny a školy na 

počátku školní docházky.

Teoretická část DP se zabývá pojmy rodina a škola jako výchovně vzdělávací instituce. 

Snaží se podrobněji věnovat vhodným výchovně vzdělávacím programům pro nižší 

stupeň ZŠ; nejvíce místa autorka věnuje vzdělávacímu programu Začít spolu, který patří 

podle jejího názoru i názoru pedagogů k formě spolupráce rodiny a školy jako vhodný a 

inspirující. Dále se věnuje analýze dokumentů, které se zaměřují na posílení a zlepšení 

spolupráce mezi rodinou a školou. Tato část práce je autorkou zpracována na základě 

studia teoretických poznatků zkušených pedagogů (viz uvedená pedagogická literatura a 

elektronické zdroje) a dotýká se všech oblastí, které byly k této otázce již zkoumány a 

publikovány. V práci autorka cituje z této literatury a citáty doplňuje poznatky, které 

ozřejmuje v druhé části DP – části empirické. Zde se jedná o vlastní autorčin výzkum. 

Tuto část práce považuje za stěžejní, protože je koncipována na základě přímého 

kontaktu mezi školou (učitelé) – rodinou (rodiče) a samotnými žáky. Úkolem empirické 

části je rozebrat metodu konzultace (rodič – žák – učitel) v praxi, doporučovanou 

v programu Začít spolu. Autorka v ní popisuje a uvádí své závěry a osobní hodnocení. 

Opírá se o konkrétní fakta výzkumu, specifikuje zvolenou metodiku a překládá 

vyhodnocení jednotlivými aktéry. Konzultace hodnotí autorka DP a sami učitelé i

rodiče jako potřebné a efektivní. Tato výzkumná část je podložena konkrétními údaji 

z rozhovorů (rodič, žák, učitel), z dotazníků (rodiče), připravovaných a použitých 

materiálů (karty, kresby žáků na téma „konzultace“ apod.)

Hlavním cílem empirické části je snaha zjistit, zda jsou konzultace jednou z výrazných 

a efektivních forem spolupráce mezi rodinou a školou na počátku školní docházky, což 

tato metoda (podle autorky) zaručuje. Dále zmapovat jednotlivá očekávání a přínosy pro 



její účastníky a analyzovat konzultace z pohledu dokumentu Kompetentní učitel 21. 

století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA.

1.2. Struktura diplomové práce

Struktura DP odpovídá navrženým cílům. Autorka vycházela v první části 

z teoretických poznatků dostupné pedagogické literatury na toto téma a opřela ji o 

konkrétní výzkum ve druhé části – empirické: rozhovory s rodiči, s žáky, učiteli, 

dotazníky pro rodiče, práci s materiály pro žáky (karty, rozhovory se žáky, kresby, 

sebehodnocení, vyzdvižení kladů jejich školní práce apod.)



II. Teoretická část

1. Vymezení pojmů rodina a škola

V této kapitole autorka zmíní, jakým způsobem se mohou charakterizovat pojmy 

uvedené v názvu první kapitoly. Zmíněné pojmy nelze charakterizovat ani definovat 

jednoznačně. Mění se a přizpůsobují se době, ve které zrovna žijeme. Každý z nás může 

daný pojem vnímat odlišně. Autorce připadá důležité se zmínit o společných a 

rozdílných znacích ve vztahu školy a rodiny, a zároveň o tom, jaké jsou jejich společné 

cíle, které jsou významné pro vzájemnou spolupráci rodiny a školy.

1.1. Charakteristika pojmů rodina a škola

Rodinu lze chápat jako skupinu lidí se společnou historií, současnou realitou a 

budoucím očekáváním vzájemně propojených vztahů. Její členové jsou vázáni 

hereditou, legálními manželskými svazky, adopcí nebo společným uspořádáním života 

v určitém úseku jejich životní cesty (Sobotková, 2001, s. 22).

Zároveň je rodina nejmenší společenská jednotka státu, která vzniká na základě 

přirozených lidských instinktů, ale i na základě morálních hodnot člověka. Je i 

nejdůležitější formou organizace soukromého života.

Rodina uspokojuje základní a primární potřeby dítěte v raných stádiích jeho života. 

(Helus, 2007, s. 149). Skrze rodinné prostředí se nový člověk seznamuje s prostředím, 

ve kterém žije, a s osobami v jeho blízkosti. Pozoruje a vnímá podněty z okolí. 

Postupem času si vytváří vztah ke svým rodičům a jiným osobám. Rodina je malému 

dítěti vzorem. Dítě ji pozoruje, přijímá lásku a péči rodičů, napodobuje jejich chování, 

tím si rozvíjí své vlastní postoje, názory a zároveň si vytváří svoji vlastní identitu. To 

vše má zásadní vliv na to, jakým způsobem bude procházet další etapou života, jejíž 

podstatnou část tvoří prostředí školy.



Současná rodina je označována několika pojmy: jedná se o rodinu nukleární (jádrovou), 

tj. muž, žena, rodiče a děti, které spojuje sdílení vlastního prostoru, např. rodný dům, 

způsob života, morální odpovědnost, vzájemná pomoc, manželskou, dvougenerační, 

intimně vztahovou rodinu a privátně individualizovanou. (Nemáme na mysli „rodinu“ 

v jiných výchovných institucí, např. dětské domovy, ústavy apod.)

„Škola je instituce ve veřejném nebo soukromém vlastnictví, v níž jsou dětem a mládeži 

zprostředkovány v systematickém vyučování vědomosti a dovednosti, jež jim mají 

umožňovat pozdější samostatné životní činnosti v rámci státního a společenského 

uspořádání,“ (Průcha, 2007, s. 389). Školy usilují o naplnění cílů ve vzdělávání a 

výchově žáků.

„Škola není místem získání vědomostí, ale místem pro společenský život. Dítě v ní tráví 

několik velice produktivních hodin denně (dá se to přirovnat k zaměstnání dospělých) 

ve společnosti nadřízených (učitelů), spolupracovníků i konkurentů (spolužáků), 

společensky vyspívá, roste, zraje,“ (Z. Matějíček, 1996, s. 62). 

Podle Z. Heluse (2007) je škola instituce, kterou vytvořila společnost a ta má zájem na 

tom, co se ve škole děje, školu reguluje a hodnotí. Škola je sociální instituce, jejímž 

hlavním úkolem je řízená, systematická socializace dětí a mládeže s důrazem na 

vzdělávání.

1.2. Společné a rozdílné znaky rodiny a školy

a) Společné znaky pojmů rodina a škola

o Úroveň školy a rodiny závisí na ekonomické a kulturní vyspělosti společnosti.

o Rodina a škola jsou sociální instituce, formy organizace a řízení společenského 

života.

o Společným znakem rodiny a školy je: vychovávat, vzdělávat a zajišťovat 

optimální vývoj dítěte.

o Rodina a škola ovlivňuje vývoj osobnosti, její názory, postoje i předpoklady pro 

úspěšný život.



o Dalším společným znakem rodiny a školy je vzájemné očekávání, komunikace a 

spolupráce.

a) Rozdílné znaky pojmů rodina a škola

V knize Škola a/versus rodina (2004) autor Thomas Kellaghan vidí rozdílné znaky mezi 

rodinou a školou v jejich prioritách, požadavcích a očekáváních, ve vztahu k dětem, 

v organizaci času a prostoru, v míře formálnosti a v řadě dalších aspektů.

o Škola je sociální instituce, která nabízí rovnost ve vzdělávání bez ohledu na 

pohlaví, sociální původ.

o Určité rodiny se od sebe odlišují socio-kulturní úrovní a ovlivňují podmínky 

učení dítěte a jeho vývoj.

o Rodiče přistupují ke svému dítěti individuálně.

o Škola se snaží o individuální přístup k žákům, ale také o jejich socializaci ve 

společnosti. Žáci se stávají součástí skupiny a vytváří si svoji společenskou roli, 

ve které se učí komunikovat a kooperovat.

o Učení jako získávání zkušeností probíhá v rodině většinou spontánně. 

o Učení jako získávání zkušeností ve škole je systematické, formální a oblasti 

učení jsou oddělené.

o Vztahy uvnitř rodiny jsou utvářeny na základě afektivního jednání.

o Vztah učitele, rodiče a žáka je formální.

1.3. Společný cíl rodiny a školy

o Cílem rodiny a školy by vždy měla být výchova a vzdělávání. 

o Pro rozvoj spolupráce rodiny a školy je důležité vytvořit partnerský rovnocenný 

vztah a to jak na úrovni výchovy, tak vzdělávání (Rabušicová a kol., 2004). 

o Důležitým cílem rodiny a školy je snaha udržet partnerský vztah, který by měl 

být založený na vzájemném respektu, schopnosti naslouchat, diskutovat a 

spolupracovat. 



o Podle Dvořáka (2005) je pro efektivní vzdělávání důležitý nejen komplexní 

pohled na dítě, ale i to, aby cíle školy a rodiny byly stejné nebo se sobě alespoň 

co nejvíce blížily. Dosáhnout tohoto cíle není vždy úplně jednoduché. 



2. Spolupráce rodiny a školy od 2. poloviny 20. století

V této kapitole je důležité zmínit, jakým způsobem se obecně vyvíjela spolupráce mezi 

školou a rodinou, ale i zapojováním rodičů do vzdělávacího procesu od 2. poloviny 20. 

století po současnost.

2.1. Zapojování rodičů do školního vzdělávacího procesu

„Dříve byly vztahy mezi školou a rodinou omezeny jen na jednosměrný přenos 

informací a poskytování rad učitelů rodičům. K častějším kontaktům mezi školou a 

rodinou docházelo pouze tehdy, když bylo potřeba řešit problémy týkající se docházky, 

chováním nebo výsledků dítěte,“ Payne (1997, in Rabušicová, 2004, s. 9-14).

V 70. a v 80. letech začali být rodiče vyzýváni k tomu, aby do školy docházeli častěji. 

Většinou se tak dělo za účelem formálních diskusí s rodiči o výsledcích jejich dětí. 

Postupem času dostávali rodiče větší prostor se zapojit. Jednalo se o učební aktivity ve 

třídě, možnost konzultovat s učiteli na neformální a přátelské bázi a celkově hrát 

odpovědnější roli ve vztahu ke školní výchově a vzdělávání dětí. 

V 90. letech, Payne (1997) upozorňuje, že došlo v řadě zemí k legislativním změnám, 

které rozšířily rodičovská práva a umožnily zapojení rodičů do spolurozhodování o 

školním dění nad rámec běžných konzultací. Tyto změny vycházely z představy, že 

pokud mají rodiče – stejně jako učitelé – vhodné podmínky, mohou ve vzdělávacím 

procesu uplatnit své zájmy a zároveň tak činit odpovědná rozhodnutí. V těchto letech se 

objevují silné tlaky na posílení vztahů rodičů a školy a jejich vzájemné spolupráce.

Parents (1997, in Rabušicová, 2004) uvádí, že existuje řada důvodů pro rozvoj 

spolupráce školy a rodiny, zároveň jejich zapojení do učení dětí. Mezi ně patří důraz na 

demokratické uspořádání vztahů, na zodpovědnost zúčastněných, na možnost výběru 

školy ze strany „klienta – zákazníka“, na spolupráci jako zdroj pro zlepšování 

vzdělávacích standardů, uchopení sociálních problémů, zvyšování rovnosti a rozvoje 

lidských, pracovních a finančních zdrojů.



Se snahou o efektivitu a odpovědnost škol jsou školy postupně nuceny skládat účty 

nejen státu, ale i těm, kteří jsou „odběrateli“ jejich služeb – tedy rodičům. Rodičům 

přestává být jedno, jak se zachází s jejich dětmi. 

Do oblasti vzdělávání vstoupil tržní model, který poskytl další argumenty pro 

spolupráci a komunikaci školy s rodiči.

Ze strany rodičů existují různé důvody, proč je dobré spolupracovat a zapojovat se do 

„školního dění.“ Patří sem zvyšování školní úspěšnosti dítěte, vzdělávání samotných 

rodičů, komunikace ve smyslu „vědět, co se ve škole děje“, vliv na školu, podpora školy 

a naopak podpora rodičů ze strany školy Parents (1997).

Postupně se mění a vyvíjejí názory na oblast vztahů školy a rodiny. V současnosti 

většina autorů píše o nutnosti partnerství mezi školu a rodinou. 

2.2. Modely spolupráce školy s rodinou

Existuje množství různých programů na podporu vztahů, spolupráce a partnerství mezi 

školou, rodinou, žáky a učiteli. Východiska, na nichž se tyto programy staví, jsou 

rozmanitá jak politicky, tak kulturně. Musíme o nich uvažovat nejen na podkladě 

regionálních zvláštností, ale i z hlediska doby.

Toto vývojové hledisko zvolila pro svůj přehled o různých přístupech k danému tématu 

Birte Ravnová (in Rabušicová, Šeďová, Trnková, Čiháček, 2004). V průběhu 2. 

poloviny 20. století lze podle ní definovat čtyři základní modely spolupráce mezi 

rodinami – školami – učiteli.

a) Kompenzační model

Podle Ravnové (in Rabušicová, Šeďová, Trnková, Čiháček, 2004) převládal 

v šedesátých letech a v sedmdesátých letech. Vycházel z ideologie rovných 

vzdělávacích příležitostí definovaných na základě socioekonomického zázemí rodin 

v rámci makro-sociologické perspektivy. 



Východiskem snah o komunikaci a spolupráci s rodiči byla představa, že některé 

skupiny rodičů nemají dostatečné možnosti a schopnosti být dobrými rodiči do takové 

míry, aby mohli podporovat svoje děti v jejich rozvoji. Na pomoc jim musí přijít škola a 

kompenzovat jejich rodičovskou „nedostatečnost.“Rodiče byli v tomto kompenzačním 

modelu vnímáni jako spolupracovníci ve výchově a vzdělávání dětí, přičemž školy 

určovaly postupy, prostřednictvím kterých mohou být vzdělávací výsledky těchto dětí 

ve škole zlepšovány.

b) Konsenzuální model

Postupně se začal prosazovat v sedmdesátých a osmdesátých letech. Jednalo se o 

konsenzus s oficiálním vzdělávacím systémem. Důraz byl kladen na informování 

rodičů, přičemž různé formy komunikace s rodiči, převážně v míře jednostranné, byly 

hlavním prostředkem k informování. Škola a rodina byly chápány jako sobě rovná.

Učitelé byli nuceni a vedeni ke komunikaci s rodiči za účelem získání informací 

potřebných pro jejich práci ve školách, v nichž se setkávají s různými kulturními a 

sociálními skupinami žáků, tak, aby mohli pracovat na provázání učení dětí doma a ve 

škole. Mizel tak postupně rozdíl mezi školním vzděláváním a domácí výchovou a 

hledaly se možnosti, jak tyto dvě oblasti vzájemně propojit.

c) Participační model

Svoji podporu získal v 80. a 90. letech. Rodiče jsou v tomto modelu chápáni jako 

„aktivní“, autonomní a individuální lidské faktory, jež hrají důležitou roli v procesu 

rozhodování (Rabušicová, Šeďová, Trnková, Čiháček, 2004). Jsou chápáni jako aktivní 

občané, kteří jsou schopni podporovat svoje děti ve vzdělávacích oblastech a 

legitimizovat narůstající nároky škol. Rodiny jako socializační a výchovné instituce se 

mění a jejich výchovná síla se dokonce vytrácí, nebo minimálně dostává do nelehké 

konkurence s jinými socializačními institucemi (vrstevníky, médii apod.). Jejich úkoly 

musí přebírat škola.



d) Model sdílné odpovědnosti

Podle Ravnové (in Rabušicová, Šeďová, Trnková, Čiháček, 2004) je modelem, který je 

diskutován v současnosti a který posunuje předcházející participační model k ještě 

většímu podílu rodičů na rozhodování. Zdůrazňuje také společnou odpovědnost rodičů a

učitelů za výsledky konkrétních rozhodnutí. Smyslem tohoto modelu je snaha zapojit 

rodiče do takových aktivit, z nichž budou mít prospěch jejich děti. Současně autorka 

vyslovuje jistou pochybnost o tom, zda tato „sdílná“ odpovědnost se v budoucnu 

nebude měnit v odpovědnost „rozdělenou“. Tato pochybnost vychází ze situace 

narůstajícího individualismu a fragmentace, která může vést k tomu, že dojde k dalšímu 

vyhranění rozdílu mezi úkoly rodiny a úkoly školy.

Ve vzdělávací politice se staly klíčovými slovy efektivita a měřitelnost výsledků. 

Vzdělání je chápáno jako finanční výhoda a rodiče jejich individuálními právy, 

odpovědnostmi a zájmy se z účastníků veřejného vzdělávacího procesu stávají 

konzumenty vzdělání. V duchu tohoto trendu se v evropských zemích objevují rozdíly 

v chápání partnerství a dělby odpovědností mezi rodinami – školami – učiteli.



3. Typologie rodiny a osobnost učitele

V uvedené kapitole se bude autorka věnovat typologii rodin, tzn. funkcemi, výchovou a 

současným modelem rodiny. Dále se pokusí nastínit, jak vypadá současná rodina, a jaké 

jsou její problémy.

Některé myšlenky budou věnovány osobnosti učitele, tj. jaký by měl učitel být. 

Zařazení této kapitoly je důležité z toho důvodu, že pro spolupráci rodiny a školy je 

dobré znát, s jakým typem učitele se rodiče mohou setkat, ale zároveň, jaký typ rodiny 

může učitel očekávat.

3.1. Typologie rodiny

Plaňava (2005, in Procházka, 2012) se o rodině zmiňuje: „Rodinu lze z hlediska její 

dominantní role pojmout jako strukturovaný celek, jehož smyslem, účelem i náplní je 

utvářet relativně bezpečný, stabilní prostor a prostředí pro sdílení, reprodukci a produkci 

života lidí.“ Rodinné prostředí je vždy spojeno s konkrétním prostorem (rodný dům, 

byt, ve kterém jsme založili rodinu a vychovali své děti), tento prostor rodina utváří, 

udržuje, v něm se rodina rozšiřuje a průběhem času i mění (Procházka, 2012, s. 102).

Rodinné prostředí ovlivňuje výchovu a socializaci dítěte celou řadou svých aspektů. 

Jedná se o momenty vztahové (struktura rodiny, její úplnost či neúplnost, přítomnost 

sourozenců, prarodičů, interakce a komunikace mezi jejími členy navzájem a mezi 

rodinou a širším okolím, přítomnost výchovných cílů, výchovného stylu v rodině aj.), 

ale také o aspekty materiální a sociálně-kulturní (vzdělání a vzdělanost rodičů, povaha 

zaměstnání rodičů). 

„Postavení rodiny ve společnosti a její význam pro společnost se opírá o fakt, že rodina 

naplňuje široké spektrum funkcí,“ (Procházka, 2012, s. 102).



Funkce rodiny:

1. Biologicko-reprodukční funkce

2. Sociálně-ekonomická funkce

3. Výchovná funkce

- Styly výchovy:

a) Autoritářská výchova

Výchovný styl s nejvýraznějším uplatněním vlivu, síly a moci dospělého, jež vyžaduje 

od dítěte poslušnost, plnění příkazů a dodržování zákazů. Rodiče s dítětem vedou 

strohou komunikaci. Emocionální vztah osciluje mezi chladem a vypjatými reakcemi. 

Může vést k únikům dětí od rodiny a k rozvoji rizikových forem chování.

b) Volná výchova

Opak autoritářského stylu. Dítě je vnímáno jako zcela samostatná osobnost. Rodiče své 

výchovné úsilí orientují na vytváření optimálních podmínek pro vývoj a na 

„nezasahování“ do potenciálu dítěte. Tento styl výchovy podporuje kreativitu, svobodu 

a tvorbu, ale vede i ke konfliktům v dodržování pravidel ve škole, později často i 

v zaměstnání.

c) Demokratická výchova

Snaha o harmonii mezi nároky, požadavky a prostorem, svobodou ve výchově. 

Zachovává se přirozená autorita rodiče; to je jeden z důležitých rysů demokratické 

výchovy. Autoritou svým dětem jsou rodiče, kteří jsou schopni zvládat sami sebe a ze 

svých zkušeností a svým příkladem konstruovat pravidla pro své děti. Směřovat je 

k cíli, který mají společný – k sebevýchově.

4. Socializační funkce

5. Emocionální funkce

6. Ochranná a domestikační funkce

7. Rekreační a regenerační funkce

(Procházka, 2012)



3.2. Současná rodina a její problémy

Současná situace rodiny a její krize, je taková, že dochází k vysoké rozvodovosti, jež se 

dotýká nezletilých dětí, zvyšuje se počet dětí mimo manželství, nárůst neúplných rodin, 

zvyšuje se počet týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v rodině. Vysokou 

sebevražedností dětí a mladistvých, jejich kriminalitou, agresivitou a dalšími 

společensky nežádoucími jevy. Dále je zdůrazňována nepříznivá ekonomická situace 

mladých rodin, kdy je trvalý nedostatek bytů a též vyšší nezaměstnanost. Krize rodiny 

zasahuje do oblasti rodinných funkcí. Projevuje se tím, že stále méně rodin je schopno 

udržet v souladu své jednotlivé úkoly a poslání realizovat je ve své každodennosti 

(Procházka, 2012, s. 112).

Podle Dunovského (1986, in Procházka, 2012 s. 112), který vysledoval čtyři typy rodin 

a analyzoval tak funkčnost rodiny ve vztahu k výchově dítěte, pomocí diagnostických 

kritérií: složení rodiny, stabilita rodiny, sociálně-ekonomická situace rodiny.

a) Funkční rodina

V ní je zajištěn optimální vývoj dítěte i jeho prospěch. V takových rodinách výchova a 

socializace probíhá optimálním způsobem. Z. Helus doplňuje tuto kategorii o rodinu 

funkční s přechodnými problémy různé závažnosti (Helus, 2007, s. 152). Důležité je, že 

rodina dokáže své problémy více či méně dobře řešit sama a svůj „osud“ zvládá dál.

b) Problémová rodina

Rodina nemá jen problémy ekonomické, vztahové apod., ale je zproblematizováno 

plnění jejích funkcí. Členové rodiny čelí krizi a hrozbě rozpadu, vyvíjejí úsilí dát věci 

do pořádku, pokud jim síly nestačí, hledají pomoc, která je účinná jenom dočasně. 

Alternativou bývá rozchod a hledání způsobu, jak uspořádat záležitosti tak, aby děti 

netrpěly.

c) Dysfunkční rodina

Je rodina, kde se vyskytují vážné a dlouhodobé poruchy některých nebo všech funkcí 

rodiny, které bezprostředně ohrožují nebo poškozují rodinu jako celek, a zvláště vývoj a 



prospěch dítěte. Tyto poruchy již rodina není schopna zvládnout sama, a proto je nutno 

učinit řadu opatření zvenčí. 

d) Afunkční rodina

Podle Z. Matějíčka (1992) označení afunkční znamená, že rodina neplní vůči dítěti svůj 

účel a dítě vysloveně ohrožuje (in Helus, 2007, s. 152). Jedná se o poruchy velkého 

rázu. Rodina přestává plnit své základní úkoly a dítěti závažným způsobem škodí, nebo 

je dokonce ohrožuje v samotné existenci. V takové rodině dochází často k týrání, 

zneužívání a zanedbávání dítěte. Jediné možné řešení, které dítěti může prospět, je 

urychleně jej z této rodiny odebrat a umístit do ochranné péče. 

Mezi důležité kompetence učitele je způsobilost porozumět žákům skrze jejich rodinné 

prostředí a vstupovat s jejich rodiči v kontakt. Porozumět jim skrze rodinné prostředí 

znamená, uvědomit si různé odlišnosti rodiny. Dnes je poměrně častým jevem snížená 

funkčnost rodiny, proto si učitel musí všímat, jak se to projevuje na dítěti a může být 

rodině i jemu v kritických obdobích podstatným konzultantem. 

Model funkčnosti rodin:

o Nezralá

o Přetížená

o Ambiciózní

o Autoritářská

o Rozmazlující

o Nadměrně liberální

o Odkládající

o Disociovaná

Pokud se učitel setká s těmito, ale i jinými případy narušené funkčnosti rodiny, měl by 

hledat ve spolupráci s rodiči cestu pro vytvoření pozitivního způsobu rodinného soužití, 

posilující v dítěti využívání jeho potenciálu a školní (vzdělávací) úspěšnosti.



3.3. Osobnost učitele

Osobností se v psychologii rozumí individuální jednota člověka, vyznačující se 

integrací, interakcí a směřováním k cíli. Na učitele a jeho osobnost se kladou požadavky 

spojené s dosažením vyšší úrovně morálních vlastností úzce spojených s výkonem jeho 

profese. M. Valach (1998) tvrdí: „Vyzrálá učitelská osobnost má široký kulturně 

politický rozhled a vysokou erudovanost ve svém oboru. Neobejde se bez 

komunikativních dovedností a hlubokého a vřelého vztahu k dětem. Učitel musí být 

specialistou na práci s lidmi v procesu vzájemného působení a formování jednoho 

člověka druhým člověkem,“ (in Nelešovská, 2005, s. 11). 

Učitel by měl disponovat nejenom širokým všeobecným a odborným rozhledem, ale 

také souborem pedagogických kompetencí, které se stanou východiskem jeho 

komunikace se žáky. Rozvoj učitelovy osobnosti není jednoduchou záležitostí.  

Prochází procesem složitým a dlouhodobým. Základem socioprofesní přípravy jsou tři 

dimenze: teoretická, praktická, osobnostní. Teprve vzájemné propojení může vytvořit 

plnohodnotného, profesně dokonale připraveného učitele (tamtéž).

V knize Pedagogická komunikace v teorii a praxi (Nelešovská, 2005, s. 12) je uvedeno: 

„Učitel by měl naplnit vzdělávací představy rodičů, žáků i státu. Měl by být schopen 

formovat kritické a tvořivé myšlení žáků, měl by rozumět jejich psychice a 

zákonitostem života v rodinném i žákovském kolektivu.“ 

Podle Horké (1998), se role učitele mění. Učitel se stává více organizátorem, 

usměrňovatelem a tvůrcem aktivit. Připravenost učitele nespočívá pouze v technologii 

vyučování a výchovy. Je důležité věnovat pozornost vlastnímu osobnímu růstu, ale i 

signálům zpětné vazby o kvalitě působení na žáky (in Nelešovská, 2005, s. 12).

Štech (1998) tvrdí, že učitelem se člověk stává nejen na základě toho, že získá 

vědomosti a dovednosti, ale převážně tím, že dokáže přijímat roli učitele a vše, co s ní 

souvisí. Pro své žáky by se měl stát průvodcem ve světě poznávání (in Nelešovská, 

2005, s. 12).

Od 90. let jsou učitelé vzdělávání jako odborníci, kteří mají proniknout do oborů, které 

následně učí. Východiskem k proměně vzdělávání by měla být idea profesionality. 



Podstata učitelovy odbornosti je v tom, že dokáže vytvářet podmínky pro kvalitní rozvoj 

žáků s respektem k jejich potřebám, umí zprostředkovávat poznání vzhledem 

k věkovým a individuálním možnostem žáků, dokáže vzbudit jejich zájem o učení, 

kultivovat vztahy ve třídě, vytvářet bezpečné klima, které je založené na vzájemné 

důvěře a respektu. Učitel musí být schopný diagnostik, aby poznal, jaké jsou možnosti 

každého dítěte (Spilková, 2008, s. 6).



4. Spolupráce rodiny a školy

V nadcházející kapitole bude zmíněna komunikace, vzájemná role ve vztahu a formách 

spolupráce mezi rodinou a školou všeobecně. Uvedené pojmy mohou velmi ovlivnit 

jejich vzájemné partnerství a spolupráci. I budoucí učitelé by měli dokázat s rodiči 

vzájemně a vstřícně vycházet, komunikovat a spolupracovat. Na druhé straně to samé 

budou očekávat i od rodičů. Obapolná snaha svým způsobem zajistí to, čeho chceme ve 

výchově i vzdělávací činnosti optimálně dosáhnout.

4.1. Komunikace mezi rodinou a školou

Komunikaci lze chápat jako proces interakce mezi učiteli, žáky a rodiči. Jedná se o 

proces, při kterém má svůj význam kvalita mezilidských vztahů. 

Důležitá je i pedagogická komunikace, kdy se jedná o vzájemnou výměnu informací 

mezi účastníky výchovně vzdělávacího procesu, která slouží výchovně vzdělávacím 

cílům (Müllerová, 2002, s. 11).

Fungující komunikace je základem, na němž je vystavěn vztah mezi rodinou a školou. 

Obě instituce mají ohledně komunikace jistá očekávání. Pohled rodičů a učitelů na 

komunikaci, na to, jak by měla probíhat a jakou by měla mít podobu, se liší. Občas 

jedna ze stran vyslovuje kritiku, že se pokouší komunikovat, ale komunikace je 

jednostranná, zatímco druhá strana tyto pocity nesdílí. Komunikace je metou, ke které 

by jak školy, tak rodiče jejich žáků měli směřovat (Rabušicová a kolektiv, 2004, s. 71). 

Pro komunikaci je velmi důležité, aby rodiče a učitelé byli ve vzájemném styku a aby se 

informovali o učebních návycích žáků, jejich postojích ke škole, sociálních vztazích i 

školním prospěchu. Pokud na to vedení škol dbá, může ve škole vytvořit atmosféru 

podporující komunikaci i dostatek vhodných příležitostí pro kontakt mezi učiteli a 

rodiči (Dvořák, 2005, s. 108).



4.2. Vzájemná očekávání, požadavky a obavy

Mnoho rodičů si školu představuje takovou, jakou ji zažili sami, tj. školu takovou, jaká 

byla za jejich školních let, protože vědí, jak funguje. Na druhou stranu si ale rodiče jako 

klienti ještě tolik neuvědomují, že si mohou školu vybrat a že mohou spolurozhodovat o 

tom, jaká bude. To předpokládá aktivitu rodičů ve výběru školy, ale především snahu 

komunikovat se školou a učiteli. Vzájemná komunikace umožní zjištění a ujasnění si 

očekávání obou stran a navázání spolupráce. 

o Očekávání rodičů od učitelů

Učitel je odborník na vzdělávání, zároveň by měl být i odborníkem na komunikaci mezi 

lidmi. Rodiče očekávají, že na počátku školní docházky, kdy dítě vstupuje do školy, 

učitel vytvoří vhodné podmínky a prostředí pro nastartování komunikace a spolupráce. 

Učitel by měl vytvořit příjemnou atmosféru, aby rodiče neměli z komunikace obavy a 

aby v učiteli získali důvěru.

Zajímavé výzkumy v oblasti vzájemného očekávání učitelů a rodičů, o kterých se 

zmiňuje Kuchařová (in Učitelské listy, 2007) u nás provedli Rabušicová a Pol (1996) 

podle tohoto výzkumu rodiče od učitelů nejvíce očekávají: profesionalitu, schopnost 

komunikace, autoritu, efektivní spolupráci, nastavení pozitivní atmosféry apod. Je velmi 

důležité, zda jde učiteli a rodičům o stejný cíl, tj. o pozitivní a bezpečný růst dítěte ve 

výchově a vzdělávání. Rodiče by měli s učitelem o svém dítěti komunikovat a pomáhat 

mu ho tak lépe poznat. Pro rodiče je důležitá i učitelova ochota zpětné komunikace, 

jejich začlenění do vzdělávacího procesu, vytvoření vzájemného a rovnoprávného 

vztahu.

o Očekávání učitelů od rodičů

Důležitým očekáváním podle výzkumů Pola a Rabušicové (1996, in Kuchařová, 2007) 

je rodičovské plnění požadavků učitele. Znamená to přijetí autority učitele, respektování 

jeho postupů a metod a přijetí učitele jako odborníka na vzdělání. Zde je opět dobré 

zmínit, že rodiče mohou přirozeně respektovat učitelovu legitimitu a autoritu jen tehdy, 



pokud učitel s rodiči otevřeně komunikuje, informuje, vysvětluje, chová se zodpovědně 

a je objektivní vůči jednotlivým žákům.

Cestou k efektivní spolupráci v zájmu úspěšného rozvoje osobnosti dítěte je vzájemné 

sdělení očekávání na začátku školního roku, vypracování určitého systému a pravidel a 

jejich dodržování. 

Se vstupem dítěte do školy vznikají jak na straně rodičů, tak na straně učitelů jisté 

obavy. Vzdělaní a úspěšní rodiče mají obavy o kvalitu vzdělávání svých dětí a naopak 

nepříliš sebevědomí nebo méně vzdělaní rodiče mohou mít obavy z toho, že nebudou 

moct svému dítěti dobře a účinně pomáhat. Oproti tomu mohou mít i učitelé jisté obavy, 

budou-li úspěšní jak v procesu vzdělávání dětí, tak i ve spolupráci s rodiči. 

Východiskem je opět otevřená, vstřícná a vzájemná komunikace učitele s rodiči, 

nastavení pozitivní atmosféry. 

4.3. Role rodičů ve vztahu ke škole a k učiteli

Jedná se o role, které na sebe vážou rodiče ve vztahu ke škole, na níž se vzdělávají 

jejich děti a o konkrétní způsoby uspořádání vztahů mezi nimi. Termín „role“, 

v různých koncepcích zdůrazňuje, že se nejedná o roli ve smyslu očekávaného způsobu

chování, ale především o roli ve smyslu osobně prožívaných aktivit a sociálních 

interakcí. 

V literatuře lze definovat čtyři základní role. Jedná se o roli klientskou, partnerskou, 

občanskou a role rodičů jako problém (Šeďová, 2004, s. 33). 

1. Rodiče jako klienti

Klientský model rodičovských rolí vnáší do pohledu na rodiče dvě možné perspektivy:

1. Učitelé ve škole jsou odborníky na poskytování žádaných služeb a vědí nejlépe, 

jak dělat svou práci, jak získat zákazníky a jak o ně pečovat.

2. Rodiče jsou odborníky na výchovu vlastních dětí, vědí nejlépe, jaké služby školy 

a jaké přístupy mají požadovat.



Postoj školy závisí na několika podmínkách, a to na vnímání rodičů jako 

nejdůležitějších osob v životě dětí a na ochotě podrobovat svou práci kritice a 

požadavkům rodičů a reagovat na ně, vycházet jim vstříc a zároveň umět jasně 

formulovat a obhajovat před rodiči svou práci (Šeďová, 2004, s. 34).

Rodiče mají právo zapojit se do managementu školy, mají vliv na rozvoj školy, mohou 

vyslovovat své potřeby, přijímat to, co je nabízeno, mají možnost zapsat dítě do jiné 

školy, možnost svobodného výběru školy.

Rodiče v roli klientů nejsou těmi, kteří by se aktivně spolupodíleli na podobě školního 

vzdělávání. Jsou-li spokojeni s nabízenou službou, jejich dítě ve škole zůstává, nejsou-li 

spokojeni, jejich dítě jde o školu dál. Chceme-li mluvit o klientském modelu vztahů 

rodičů a školy, je třeba tyto aspekty vnímat a zvažovat (Šeďová, 2004, s. 34).

2. Rodiče jako partneři

Vztahy mezi rodiči a učiteli byly na mnoha školách zvláště i v minulosti. Kdysi se 

rodiče obávali, že kritikou učitele dosáhnou změny k horšímu, protože si na jejich 

potomka zasedne. Proto většinou mlčeli. Nyní se doba změnila, rodiče se ozývají 

mnohem častěji a někdy dost hlasitě a zbytečně. Dalo by se říci, že se pohybujeme 

z extrému do extrému. Proto je důležité budovat rodičovskou komunitu, která buduje 

atmosféru mezi školou a rodinou (Darániová, 2008, s. 18).

Partnerství je ve vztahu školy k rodičům dnes už nejčastěji používaným termín. Nabízí 

rovnoprávný vztah mezi oběma stranami. Učitelé se snaží potlačovat svou roli 

odborníků a přijímat názory rodičů. 

Existuje shoda v tom, že partnerský vztah učitelů s rodiči je spíše ideální představou než 

realným stavem. Kritické hlasy (Vincent 2000) dokonce tvrdí, že termínu partnerství, 

s konotací rovnosti, používají školy především proto, aby získaly rodiče pro podporu 

svých cílů. Kromě toho existuje řada rozdílů ve vztazích k jednotlivým rodičům daných 

zejména jejich sociální třídou a pohlavím. Z těchto důvodů je pro školy rozumnější klást 

si skromnější cíle a hovořit pouze o snaze budovat partnerství s rodiči (Bastiani 1993, in 

Šeďová, 2004, s. 35).



Epstein nabízí pohled na typologii zahrnující šest kategorií zapojování rodičů do 

výchovy a vzdělávání dětí v několika oblastech partnerské komunikace a spolupráce (in 

Parents as partners in schooling, 1997):

1. Povinnost rodiny podporovat dítě v učení do školy – jedná se o plnění 

základních povinností rodiny, které se týkají zajištění bezpečí a zdraví svých 

dětí, rozvíjení jejich sociálních dovedností a chování, dále vytvořit bezpečné a 

podporující zázemí. Škola má pomáhat rodičům tuto povinnost plnit.

2. Komunikace mezi rodinou a školou – škola má povinnost informovat rodiče o 

životě a práci dítěte ve škole a o jeho pokroku. Na ní rovněž leží úkol vytvořit 

podmínky pro oboustrannou komunikaci.

3. Zapojení rodičů do života školy – rodiče a členové rodiny přicházejí do školy, 

aby se účastnili sociálních aktivit, výletů, vystoupení apod. Mohou být rovněž 

vyzváni k pomoci při organizování těchto akcí. Nejnáročnější oboustrannou 

aktivitou je účast rodičů ve vyučování, jedná se o jejich aktivní účast ve školním 

vzdělávání.

4. Zapojení rodiny do domácí přípravy dětí do školy -  rodiče a další členové 

rodiny by měli dětem pomáhat při kontrole domácích úkolů, účastnit se 

žákovských výzkumných snah a sdílet řadu neformálních edukačních aktivit. 

Školy hrají rozhodující roli v pomoci rodinám vstoupit do tohoto důležitého 

procesu – mohou nabízet informace, nebo také vzdělávací příležitosti pro 

dospělé ke zvýšení jejich vlastní úrovně dovedností a porozumění.

5. Participace rodičů na rozhodování, řízení a obhajování činností školy, jedná se o 

možnost volit z řad rodičů zástupce do řídících orgánů školy, vytvářet 

rodičovská sdružení nebo jiné nátlakové skupiny.

6. Partnerství mezi rodinou, školou, firmami a dalšími organizacemi – v péči o 

vzdělávací příležitosti v komunitě hraje roli řada různých institucí a organizací. 

Proto je dobré vytvářet síť kontaktů, aby mohlo docházet k jejich využívání ze 

strany všech zájemců (in Šeďová, 2004, s. 35-36).



3. Rodiče jako občané

V 90. letech se objevily nové názory, které přisuzují rodičům ve vztahu ke školám roli 

občanů (Böhm 1994, Vincent 2000, in Šeďová, 2004, s. 37). Tento vztah je obecně 

vymezován jako typický vztah mezi občany a státními institucemi, přičemž rodiče jako 

občané uplatňují svá práva a své odpovědnosti vůči školám. Jedná se o uplatňování práv 

individuálních nebo kolektivních.

Nezávislost je posuzována jako norma, zatímco závislost jako patologický stav. Přitom 

se přehlíží potenciál, který v sobě nese vztah „vzájemné závislosti“. Ten může být 

východiskem pro budování vztahů školy a rodiny. Vztah vzájemné závislosti mezi 

školou a rodinou je důležitým momentem, který odlišuje občanský přístup od 

klientského.

Vztah školy k rodičům jako občanům nabízí aktivním rodičům možnost participovat 

určitým způsobem na životě školy. Zároveň tento vztah musí respektovat i nezávislý 

postoj rodičů-občanů, který zdůrazňuje soukromou samostatnost, vlastní zájmy, 

nezávislost, soběstačnost, snahu maximalizovat prospěch, konzumnost veřejných služeb 

jedince, ale i jeho základní občanské povinnosti vůči komunitě.  Tento postoj se 

z pohledu školy a učitelů může jevit jako nedostatek zájmu rodičů, který pro školu jako 

instituci není dobrým východiskem pro spolupráci a komunikaci, je však nutné ho 

respektovat jako legitimní postoj (Šeďová, 2004, s. 37-38). 

4. Rodiče jako problém

V knize Škola versus rodina (Šeďová, 2004, s. 38-39) se uvádějí tři základní podoby 

problémových rodičů: „nezávislé“, „špatné“ a „snaživé“.

„Nezávislí“ rodiče se snaží udržovat se školami svých dětí minimální kontakty, tzn., že 

s učiteli komunikují pouze zřídka, školní výsledky dětí sledují zprostředkovaně a 

zpovzdáli. Hodnoty rodiny mohou být jiné než ty, které jsou předávány školou, a proto 

necítí potřebu se školou spolupracovat, i když ji tolerují. Jedná se o rodiče, kteří své 

rodičovské povinnosti plní, ale v rámci, který si určí sami.

„Špatní“ rodiče neprojevují zájem o vzdělávání a výchovu svých dětí, nepodporují 

jejich učení. Nemají snahu se informovat o způsobech práce školy a o její pedagogické 



koncepci. Může se jednat o rodiny žijící na okraji společnosti, o rodiče, kteří mají 

problémy s alkoholem, workoholici, nemocní apod. Sem lze zařadit i rodiny, 

pocházející z jiného kulturního prostředí. Obvykle tito rodiče neplní dobře své 

rodičovské povinnosti ani uvnitř rodiny. Špatný rodič může být i ten, který neumí dát 

najevo svůj vlastní názor a ostýchá se zeptat na věci, které mu nejsou jasné.

„Snaživí“ rodiče se snaží příliš často se školou komunikovat, účastní se různých setkání, 

připravují se doma s dětmi na vyučování a dávají najevo podporu škole i učitelům. 

Učitelé se mohou cítit těmito rodiči ohroženi. Rodiče po nich požadují jasné zprávy o 

pokroku dětí, formulace vlastního pedagogického přístupu, poradenství ve výchově a 

vzdělávání apod.

4.4. Formy spolupráce školy a rodiny

Formy spolupráce školy s rodinou jsou velmi důležitým faktorem pro efektivitu 

vzdělávání dětí. Snahou každé školy je vytvořit vhodné podmínky pro fungování 

partnerského vztahu s rodiči. Důležité je umět navázat, udržovat s nimi kontakt a 

nabízet různé formy spolupráce. 

Škola nabízí individuální přístup nejen k dětem, ale i k jejich rodičům. Škola tím dává 

rodinám prostor pro výběr určitého typu spolupráce, který nejvíce vyhovuje jejich 

vzájemným potřebám a možnostem.

Dokonce i mnoho existujících forem spolupráce má daleko k účinnosti, mohou být 

povrchní, dokonce i kontraproduktivní. Slouží spíše „bezpečnějšímu“ životu ve škole.  

Vytváření efektivní spolupráce je náročným a dlouhodobým úkolem a jde o primární 

odpovědnost a očekávání nutně vztahované na vedení škol. Všeobecné přibližování se 

k přijatelnému stavu ovšem předpokládá změny v celém širokém systému nejen školy, 

ale i prostředí (Pol, 1999, s. 27).

V knize Spolupráce školy s rodiči autorka (Kočková, 1958, s. 5) uvádí, že školství nutí 

pedagogické pracovníky k zamyšlení nad tím, jak stále zlepšovat práci ve výchově a 

vyučování, jak hledat nové metody a formy spolupráce a jak odstraňovat vyskytující se 

nedostatky. Uvádí, že za výchovné a vzdělávací práce školy jsou odpovědni především 



učitelé. Spolu s nimi však odpovídají za výchovu dětí i rodiče. Dále v knize uvádí, že 

rodiče nemají velké pedagogické znalosti a podotýká, že je nutné více rodičů 

pedagogicky vzdělávat. Už jen z toho důvodu, že k sobě mají nejblíže, neboť je spojuje 

společný cíl: vychovávat a vzdělávat děti. Této práci musí věnovat co nejvíce 

pozornosti, péče a úsilí, musí rodiče pedagogicky vést a vzdělávat, aby s jejich pomocí 

mohli zesílit své výchovné působení na žáky, a tak doplnit a prohloubit i práci školy 

(Kočková, 1958, s. 7).

V knize Rodina a škola (1953, s. 13) se podtrhuje význam spolupráce školy s rodinou 

důležitá jednota výchovné práce učitelů a rodičů. Rodiče se snaží škole pomoci při 

výchově svých dětí doma. Rodiče vzbuzují zájem o výchovu dětí a postupně je zapojují 

do aktivit výchovné práce pod vedením školy. Dalším druhem spolupráce s rodiči je 

konzultace ve škole, návštěva rodičů v prostředí, kde vychovávají své děti, pozvání 

rodičů do škol, ale i ostatní formy spolupráce. 

Existuje mnoho efektivních způsobů, jak zapojit rodiče do života školy. Jejich aplikace 

závisejí na charakteru a potřebách rodiny a osobnosti učitele. Učitel by měl být tím, kdo 

dokáže vytvořit a udržet partnerský vztah s rodinami dětí. Každá škola a rodič si 

vybírají určitý typ spolupráce, který vyhovuje jejich vzájemným potřebám a 

možnostem.



5. Pojetí spolupráce školy s rodinou v kurikulárních 

dokumentech

5.1. Dokument Bílá kniha

Dokument Bílá kniha představuje ucelený koncept, formulující myšlenková východiska, 

obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj vzdělávací 

soustavy v České republice v horizontu 5-10 let. 

„Bílá kniha je dokumentem otevřeným, jež by měl být kriticky zkoumán v pravidelných 

časových horizontech a revidován a obnovován.“ (Bílá kniha, 2001). Tento dokument 

pojednává o většině klíčových otázek, které se týkají pojetí, funkce a role školy, 

zároveň se zaměřuje na cíle a obsahy vzdělávání, struktury ve školském systému, pojetí 

učitelské profese, klíčové kompetence učitele, role a vzdělávání učitelů a jejich další 

profesní rozvoj (Spilková a kol., 2005). 

„Bílá kniha přinesla důležitou morální podporu inovativním a reformním školám, 

jejichž úsilím je humanizace školy ve smyslu otevřenosti, vstřícnosti vůči rozmanitosti 

žáků, důrazu na osobnostní rozvoj dítěte a snaha o dosažení maxima v rozvoji 

individuálních možností každého dítěte, úsilí o proměnu tradiční školy zaměřené 

především na předávání poznatků v hotové podobě a o proměnu metod a forem práce 

(kooperativní učení, projektová výuka, metody kritického myšlení, slovní hodnocení 

žáků, spolupráce učitelů a rodičů),“ (Spilková a kol., 2005, s. 22).

Jakým způsobem nahlíží Bílá kniha na spolupráci rodiny a školy v Národním programu 

rozvoje vzdělávání v České republice?

o Cíl ve vzdělávání musí být odvozován z individuálních i společenských potřeb. 

o Každá úroveň vzdělávacího systému vyžaduje spolupráci státní správy a 

samosprávy, ale i účast společnosti, sociálních partnerů a rodičů.

o Změny v procesu vzdělávání kladou nové požadavky na školu i učitele v oblasti 

profesních i osobních kvalit, ale i na posílení týmové práce celé školy, vytvoření 

a realizování dlouhodobé koncepce. Nezbytná je účast rodičů a žáků a jejich 

zapojení.



o První stupeň vzdělávání umožňuje žákům přechod z režimově volnějšího 

rodinného života a předškolního vzdělávání do systematického povinného 

vzdělávání. Vstup do základního vzdělávání patří k nejnáročnějším obdobím. 

Proto je nutné respektovat přirozené potřeby žáků, individuální úroveň jejich 

zrání a učení. Základem nové kvality 1. stupně základního vzdělávání je tedy co 

nejkomplexnější poznání individuálních potřeb a možností každého žáka a jejich 

respektování jak při společném vzdělávání, tak v životě školy (s. 41). 

5.2. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP 

ZV)

„Je klíčový dokument, který konkretizuje a stanovuje požadavky státu vymezením 

základního rámce v podobě cílů, obsahu a očekávaných výstupů v oblasti základního 

vzdělávání.“ (Spilková a kol., 2005, s. 22). 

Cílem základního vzdělávání je pomoci „utvářet a postupně rozvíjet klíčové 

kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného 

zejména na situace blízké životu a na praktické jednání“ (RVP ZV, VÚP Praha 2007, s. 

12). 

Tendence ve vzdělávání, které navozuje a podporuje Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání.

o Zohledňovat při dosahování cílů základního vzdělávání potřeby a možnosti 

žáků.

o Uplatňovat variabilnější organizaci a individualizaci výuky podle potřeb a 

možností žáků a využívat vnitřní diferenciaci výuky.

o Vytvářet širší nabídku povinně volitelných předmětů pro rozvoj zájmů a 

individuálních předpokladů žáků. 

o Vytvářet příznivé sociální, emocionální i pracovní klima založené na účinné 

motivaci, spolupráci a aktivizujících metodách výuky. 



o Prosadit změny v hodnocení žáků směrem k průběžné diagnostice, 

individuálnímu hodnocení jejich výkonů a širšímu využívání slovního 

hodnocení. 

o Zachovávat co nejdéle ve vzdělávání přirozené heterogenní skupiny žáků a 

oslabit důvody k vyčleňování žáků do specializovaných tříd a škol. 

o Zvýraznit účinnou spolupráci s rodiči žáků.

(RVP ZV VÚP Praha 2007, s. 10)



6. Kritéria kvality pro spolupráci s rodinou ve vybraných 

dokumentech

V následující kapitole se autorka zmíní o třech vybraných dokumentech: Rámec 

profesních kvalit učitele, Rodiče vítáni, Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní 

profesní rámec kvality ISSA, které se zabývají formou spolupráce mezi rodinou a 

školou. Práce je zaměřena na všeobecnou charakteristiku a analýzu dokumentů. 

Zároveň se zabývá, jakým způsobem zviditelňují spolupráci s rodinou, a jaké jsou 

profesní předpoklady pro kvalitní práci učitele.

Rámec profesních kvalit učitele je určen pro sebehodnocení a hodnocení kvality práce 

učitele. Podporuje učitele v profesním rozvoji.  Poskytuje podporu škole.

Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA umožňuje 

učiteli průběžně vyhodnocovat svoji práci podle daných kritérií. Zdůrazňuje 

individuální přístup k dítěti a partnerství školy a rodiny.

Rodiče vítáni se snaží o zlepšení spolupráce mezi školou a rodinou. Chce informovat 

veřejnost o všem, co se ve vzdělávací práci školy děje a co je důležité.

6.1. Rámec profesních kvalit učitele

V 90. letech se téma kvality učitelů dostává do centra pozornosti vzdělávací politiky ve 

většině vyspělých zemí. Podpora kvality učitele se stala prioritou i pro pedagogickou 

teorii a výzkum. Mnoho odborných studií se pokusilo na základě výzkumu identifikovat 

znaky charakterizující kvalitní a efektivní učitele. V těchto letech se snaží řada autorů 

charakterizovat klíčové znaky učitele, tzv. profesní znalosti učitele. Dalším přístupem 

pro vymezení kvality učitele jsou modely profesních kompetencí. V zámoří, ale i 

v mnoha evropských zemích byly vytvořeny profesní standardy jako norma kvality 

vykonávání učitelské profese. Profesní standardy jsou v dané zemi považovány za 

nezbytné pro kvalitní vykonávání učitelské profese (Tomková, Spilková, 2012).



Tomková, Spilková (2012) uvádějí, že v České republice se o problematiku učitele a 

učitelského vzdělávání v průběhu 90. let dostává požadavek na kvalitu učitele a jeho 

profesní standard do centra pozornosti v dokumentu Národní program rozvoje vzdělání 

v České republice (2001, dále jen Bílá kniha). V Bílé knize jsou kvalitní učitelé 

považováni za klíčové aktéry proměny školy. Za jednu z důležitých cest ke zvýšení 

kvality učitelů a jejich vzdělávání je zde považováno vytvoření profesních standardů 

pro jednotlivé kategorie učitelů.

Vašutová, Spilková (2004) dále zmiňují: „V návaznosti na Bílou knihu byl v rámci 

grantu MŠMT zpracován v letech 2000-2001 projekt „Podpora práce učitelů“, jehož 

významným výstupem byly profesní standardy v podobě klíčových kompetencí 

učitele,“ (in Tomková, Spilková, 2012).

„V druhé polovině prvního desetiletí zesílil názor, že je nutné definovat kvalitu učitele a 

legislativně ukotvit profesní standard jako normu, která na základě struktury profesních 

činností, povinností a odpovědností stanoví klíčové kompetence potřebné pro kvalitní 

výkon profese v podmínkách měnících se nároků na kvalitní školní vzdělávání,“ (2008, 

in Tomková, Spilková, 2012). Profesní standard byl chápán jako důležitý nástroj k 

profesionalizaci učitelů, která by měla pomoci v realizaci kurikulární reformy (tamtéž).

V dokumentu Rámec profesních kvalit učitele Tomková, Spilková (2012) uvádějí, že z 

těchto důvodů zřídilo MŠMT v roce 2008 expertní skupinu k tvorbě profesního 

standardu učitele a učitelského vzdělávání, složenou ze zástupců akademické sféry, 

pedagogického výzkumu a ověřování školní praxe. Na konci roku byl předložen 

rámcový dokument „Standard kvality profese učitele.“

„Profesní standard je v tomto projektu chápán jako konkretizace požadovaných

kvalit učitele, které jsou nezbytné pro kvalitní vykonávání profese v podmínkách 

kurikulární reformy představující zásadní proměny v pojetí cílů, obsahu a strategií 

školního vzdělávání,“ (Tomková, Spilková a kol., 2012).

Za hlavní riziko z dosažení profesního standardu bylo považováno to, že pro účinné 

fungování nebudou vytvořeny podmínky. Klíčovou podmínkou je vytvoření systému 

podpory učitelů, v němž tvoří standard jádro těsně propojené s přípravným vzděláváním 

učitelů, podporou jejich profesního růstu a cíleného celoživotního vzdělávání. Bylo 



zdůrazňováno, že bez vytvoření systému komplexní podpory učitelů a učitelského 

vzdělávání nemá smysl mluvit o zvyšování kvality učitelů a nemá smysl zavádět 

standard do praxe (Tomková, Spilková, 2012).

Nakonec byl proces tvorby profesního standardu v červenci 2009 přerušen.

„Na začátku roku 2010 byl publikován podkladový materiál pro tvorbu standardu 

kvality profese učitele, (Učitelské noviny, 2010, č. 12, s. 15-18), který obsahuje 

základní východiska k tvorbě standardu, ale také návrh struktury standardu, vymezující 

oblasti a kritéria k hodnocení a sebehodnocení kvality profesních činností,“ (Tomková, 

Spilková, 2012). 

Tomková, Spilková (2012) se v tomto dokumentu zmiňují i o tom, že v blízké 

návaznosti na publikovaný materiál pokračuje tvorba profesního standardu v rámci 

národního projektu MŠMT Cesta ke kvalitě, jehož cílem je podpora škol při 

autoevaluaci. 

Jako součást projektu byl vytvořen Rámec profesních kvalit učitele, který je podkladem 

k tvorbě nástrojů komplexního a dlouhodobého sebehodnocení a hodnocení kvality 

učitele. Rámec profesních kvalit učitele důsledně navazuje na koncepci rozpracovaného 

Standardu kvality profese učitele.

Dále autorky uvádějí, že Rámec je dokumentem, který je určen pro sebehodnocení a 

hodnocení kvality práce učitele především všeobecně vzdělávacích předmětů 

v základních a středních školách. Jeho základem jsou profesní činnosti, které jsou 

rozdělené do tří oblastí: Výuka, Kontext výuky a Profesní rozvoj učitele. 

Součástí Rámce je i popis profesních znalostí a profesní etiky a základní charakteristika 

začínajícího a zkušeného učitele.

Rámec podporuje učitele v jejich profesním rozvoji a v naplňování jejich profesních 

potřeb. Je určen učitelům, kteří se začínajícími či zkušenými učiteli spolupracují, ale i 

managementu škol. Slouží členům vedení školy nebo jiným osobám, které mají 

v organizaci školy právo vyjadřovat se ke kvalitám a k pracovnímu výkonu učitele. 

Pomocí něho může škola rodičům i veřejnosti prezentovat strukturu a náročnost práce 

učitele (Tomková, Spilková a kol., 2012).



„Předpokladem kvality profesních činností učitele je jeho jednání v souladu s etickými 

principy učitelské profese a rovněž jeho profesní znalosti. 

Základem Rámce profesních kvalit učitele jsou i jeho profesní činnosti. V daných 

činnostech se projevují profesní kompetence učitele, chápané jako soubor profesních 

znalostí, dovedností, postojů, hodnot i osobních charakteristik,“ (Tomková, Spilková a 

kol., 2012).

Kritéria kvality Rámce profesních kvalit učitele jsou vyjádřena následujícími 

oblastmi výchovně vzdělávacího procesu:

1. Plánování výuky

2. Prostředí pro učení

3. Procesy učení

4. Hodnocení práce žáků

5. Reflexe výuky

6. Rozvoj školy a spolupráce s kolegy

7. Spolupráce s rodiči a širší veřejností

8. Profesní rozvoj učitele

Tématem diplomové práce jsou Formy spolupráce rodiny a školy na počátku školní 

docházky. Proto se v dokumentu, v Rámci profesních kvalit učitele, autorka zaměřuje 

na Kontext výuky, který se dělí na dvě oblasti, tj. Rozvoj školy a spolupráce s kolegy a 

Spolupráce s rodiči a širší veřejností. 

Autorka diplomové práce analyzuje pouze oblast kritéria a indikátory kvality 

Spolupráce s rodiči a širší veřejností (viz příloha č. 1).



6.2. Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec 

kvality ISSA

Program Začít spolu

Program Začít spolu je součástí mezinárodní vzdělávací sítě. Jeho myšlenky jsou 

realizovány ve třiceti zemích světa. Program je zaštítěn mezinárodní asociací ISSA 

(International Step by Spep Association), která byla založena s cílem podporovat 

demokratické principy a posilovat zapojení rodičů a komunity do vzdělávání dětí 

v období předškolního a mladšího školního věku (Kargerová, Krejčová, 2011).

V České republice je vzdělávací program Začít spolu se souhlasem MŠMT ČR 

realizován od roku 1994 v mateřských školách a od roku 1996 v základních školách.

Vzdělávací program Začít spolu zdůrazňuje individuální přístup k dítěti a partnerství 

školy, rodiny i širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Prosazuje a umožňuje 

inkluzi dětí se specifickými potřebami. Koresponduje se současnými požadavky na 

výchovu a vzdělávání, které jsou v souladu s požadavky formulovanými v Rámcovém 

programu předškolního vzdělávání a v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání (Kargerová, Krejčová, 2011).

„Jedná se o program, který vychází z pedagogického přístupu orientovaného na dítě a 

poskytuje mnoho námětů pro práci každé mateřské i základní školy a dále ovlivňuje 

pregraduální a postgraduální vzdělávání učitelů na pedagogických fakultách,“ 

(Kargerová, Krejčová, 2011, s. 1).

„Hlavním cílem tohoto programu je umožnit učiteli snáze a průběžně vyhodnocovat 

svoji práci podle jasně daných kritérii, získat konkrétní zpětnou vazbu v oblasti, která 

ho v jeho dalším profesním rozvoji aktuálně zajímá a umožnit mu samostatně či 

s podporou plánovat další kroky a postupy ke zvýšení kvality jeho práce,“ (Kargerová, 

Krejčová, 2011, s. 1-2). 



Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA

Program Začít spolu je výjimečný i díky tomu, že jeho kvalita je jasně srozumitelně 

definována prostřednictvím dokumentu, který je v současné době prezentován pod 

názvem Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA. 

Popisuje požadovanou kvalitu dobré práce učitele v souladu s nejnovějšími 

mezinárodními pedagogicko-didaktickými trendy. Zároveň funguje jako rámec a nástroj 

účinného vykonávání profese, udržování a cíleného rozvoje kvality práce učitele, 

nástroj profesního rozvoje, sebereflexe a sebehodnocení. Zdůrazňuje základní 

pedagogické, výchovné a didaktické požadavky na kvalitu učitelovy práce (Kargerová, 

Krejčová, 2011).

V dokumentu Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA 

je dále uvedeno, že se orientuje na podporu individuality, potřeby a zájmy dítěte. Snaží 

se respektovat jeho jedinečnost a zároveň jeho vazby na komunitu, kulturu a společnost. 

Věnuje pozornost konkrétním dovednostem pro dobrou spolupráci s rodinou a 

komunitou, ale také se zaměřuje na rozvoj demokratických hodnot s důrazem na 

vytváření inkluzivního prostředí. Důraz klade nejen na učitele a žáka, ale i na společnost 

ve svých nejrůznějších podobách. 

Kritéria kvality dokumentu Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní 

rámec kvality ISSA jsou vyjádřena následujícími oblastmi výchovně vzdělávacího 

procesu:

1. Komunikace

2. Rodina a komunita

3. Inkluze, rozmanitost a demokratické hodnoty

4. Plánování a hodnocení

5. Výchovné vzdělávací strategie

6. Učební prostředí

7. Profesní rozvoj



V dokumentu Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA 

se autorka diplomové práce zaměřuje (analyzuje) na oblast kritéria a indikátory kvality 

Rodina a komunita (viz příloha č. 1).

6.3. Rodiče vítáni 

Tento projekt významně podporuje společnost EDUin (organizace, která usiluje o to, 

aby se celosvětová proměna požadavků na vzdělávání stala veřejným tématem), která se 

věnuje otázce vzdělávání a jejím cílem je informovat veřejnost o všem, co se ve 

vzdělávání děje a co je důležité. (http://www.eduin.cz/)

Projekt Rodiče vítáni vznikl v roce 2011. Jedná se o projekt, který se snaží o zlepšení 

spolupráce mezi školou a rodinou a jeho hlavním cílem je vytvoření partnerského 

vztahu, budování vzájemné a vstřícné komunikace.

Projekt obsahuje kritéria, které se dělí na základní a volitelné požadavky. Základní 

požadavky jsou povinné, škola je musí pro základní úroveň certifikace naplňovat u 

každého kritéria alespoň jedním z uvedených způsobů. Volitelné požadavky jsou

volitelné, pro základní stupeň certifikace musí škola naplňovat minimálně dvě kritéria. 

(http://www.rodicevitani.cz/)

V projektu Rodiče vítáni se autorka diplomové práce zaměřuje (analyzuje) na oblast 

kritéria certifikace, která se zabývají zlepšením spolupráce a komunikace mezi rodinou 

a školou (viz příloha č. 1).

6.4. Analýza dokumentů

Společnými kritérii a indikátory kvality pro spolupráci mezi rodinou a školou v Rámci 

profesních kvalit učitele a v dokumentu Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní 

profesní rámec kvality ISSA jsou: Učitel se snaží s rodiči pravidelně komunikovat a 

spolupracovat na základě partnerského přístupu. Dokáže získat od rodičů informace o 

sociálním a kulturním prostředí žáka a zachovává důvěrné informace týkající se rodin a 

http://www.eduin.cz/
http://www.rodicevitani.cz/
http://www.eduin.cz/
http://www.rodicevitani.cz/


dětí. Komunikuje a spolupracuje i s dalšími partnery školy nebo poradenskými 

institucemi. Učitel by měl vysvětlit rodičům a širší veřejnosti své pojetí výuky. Učitel 

informuje rodiče o vzdělávacích cílech vyplývajících z kurikula. Měl by rodičům 

poskytnout možnost spolurozhodovat o postupech vhodných k podpoře učení a rozvoje 

žáků, a zapojit je aktivně do života školy a třídy. Učitel poskytuje rodičům konzultace 

k otázkám výchovy a vzdělávání žáků, a dokáže jim poskytnout informace a doporučení 

týkající se procesu a výsledů učení žáků. 

Společnými kritérii a indikátory kvality pro spolupráci mezi rodinou a školou v Rámci 

profesních kvalit učitele a v projektu Rodiče vítáni jsou: Učitel se snaží s rodiči 

pravidelně komunikovat a spolupracovat na základě partnerského přístupu. Komunikuje 

a spolupracuje i s dalšími partnery školy nebo poradenskými institucemi. Učitel musí 

zachovávat důvěrnost informací týkající se rodin a dětí. Dokáže vysvětlit rodičům své 

pojetí výuky. Učitel informuje rodiče o vzdělávacích cílech vyplývajících z kurikula. 

Zapojuje aktivně rodiče do života školy a třídy, a poskytuje jim konzultace k otázkám 

výchovy a vzdělávání žáků.

Společnými kritérii a indikátory kvality pro spolupráci mezi rodinou a školou

v dokumentu Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality 

ISSA a v projektu Rodiče vítáni jsou: Učitel se snaží s rodiči pravidelně komunikovat a 

spolupracovat na základě partnerského přístupu. Komunikuje a spolupracuje i s dalšími 

partnery školy nebo poradenskými institucemi. Učitel musí zachovávat důvěrnost 

informací týkající se rodin a dětí. Měl by dokázat vysvětlit rodičům a širší veřejnosti své 

pojetí výuky. Učitel informuje rodiče o vzdělávacích cílech vyplývajících z kurikula. 

Zapojuje aktivně rodiče do života školy a třídy. Také rodičům poskytuje konzultace 

k otázkám výchovy a vzdělávání žáků.

Odlišnými kritérii a indikátory kvality pro spolupráci mezi rodinou a školou v Rámci 

profesních kvalit učitele a v dokumentu Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní 

profesní rámec kvality ISSA jsou: dokument Kompetentní učitel 21. století se od 

Rámce profesních kvalit učitele odlišuje tím, že učitel dokáže vytvořit příležitosti, 

v nichž se rodiny mohou od sebe učit navzájem a vzájemně se podporovat. Dále tím, že 

nabízí rodičům informace a nápady, jak pro děti vytvořit vhodné podněty k učení a 



pomáhá rodičům zlepšovat rodičovské kompetence. Rámec profesních kvalit učitele se 

od dokumentu Kompetentní učitel 21. století odlišuje tím, že učitel dokáže prezentovat 

a zdůvodnit vzdělávací program školy rodičům a i širší veřejnosti, tím dokáže odpovídat 

na otázky týkající se školního vzdělávacího programu.

Odlišnými kritérii a indikátory kvality pro spolupráci mezi rodinou a školou v Rámci 

profesních kvalit učitele a v projektu Rodiče vítáni jsou: projekt Rodiče vítáni se od 

Rámce profesních kvalit učitele odlišuje tím, že škola pořádá školní akce pro rodiče 

v termínech a časech, které jim umožní se jich zúčastnit. Škola zpřístupňuje na 

webových stránkách školní vzdělávací program a další školní dokumenty, kde jsou 

vysvětleny veškeré odborné termíny za účelem porozumění. Rodiče také mohou 

ovlivňovat způsob stravování svých dětí. Na webových stránkách poskytují rodičům 

prostor pro otevřenou diskusi. Informační tabule Rodiče vítáni je umístěna u vstupu do 

školy. Rámec profesních kvalit se od projektu Rodiče vítáni odlišuje v tom, že získává 

od rodičů žáků informace o sociálním a kulturním prostředí žáka s cílem společně 

s nimi hledat cesty k rozvíjení žáka. 

Odlišnými kritérii a indikátory kvality pro spolupráci mezi rodinou a školou 

v dokumentu Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality 

ISSA a v projektu Rodiče vítáni jsou: projekt Rodiče vítáni se od dokumentu 

Kompetentní učitel 21. století odlišuje tím, že škola pořádá školní akce pro rodiče 

v termínech a časech, které jim umožní se jich zúčastnit. Škola zpřístupňuje na 

webových stránkách školní vzdělávací program a další školní dokumenty, kde jsou 

vysvětleny veškeré odborné termíny za účelem porozumění. Rodiče také mohou 

ovlivňovat způsob stravování svých dětí. Na webových stránkách poskytují rodičům 

prostor pro otevřenou diskusi. Informační tabule Rodiče vítáni je umístěna u vstupu do 

školy. Kompetentní učitel 21. století se odlišuje od projektu Rodiče vítáni v tom, že 

učitel vytváří příležitosti, v nichž se rodiny mohou od sebe učit navzájem a vzájemně se 

podporovat. Učitel se snaží poznat rodinné prostředí dětí a snaží se lépe porozumět 

jejich silným stránkám, zájmům, potřebám. Dále tím, že nabízí rodičům informace a 

nápady, jak pro děti vytvořit vhodné podněty k učení a pomáhá rodičům zlepšovat 

rodičovské kompetence.



Dokument Rámec profesních kvalit učitele v oblasti Spolupráce s rodiči a širší 

veřejností obsahuje kritéria a indikátory kvality, která jsou si navzájem významově 

blízká s kritérii a indikátory kvality dokumentu Kompetentní učitel 21. století: 

Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA v oblasti Rodina a komunita. Cíl kritéria 

Spolupráce s rodiči a širší veřejností je takový, že učitel pomocí něho vyhledává 

příležitosti a využívá je pro spolupráci s rodiči a dalšími partnery školy za účelem 

podpory kvality učení žáků. Přesto se autorka diplomové práce domnívá, že Rámec je 

dokumentem, který je určený spíše pro sebehodnocení a hodnocení kvality práce učitele 

na škole, a který učiteli umožňuje jistý podnět k profesnímu rozvoji a růstu, a na jehož 

základě může škola rodičům i veřejnosti prezentovat strukturu a náročnost učitelské 

profese.

Projekt Rodiče vítáni autorka vyhodnocuje jako obecný dokument, který neslouží jen 

učitelům a školám, ale je zde i pro rodiče a veřejnost. Poukazuje na možné zlepšení 

spolupráce mezi rodinou a školou na základě vstřícné komunikace, zapojením rodičů do 

života školy, tvorby nových forem spolupráce. Tento projekt se snaží informovat 

společnost o všem, co je ve vzdělávání důležité. Jeho stanovená kritéria jsou spíše 

všeobecně zaměřená a neobsahují podrobné indikátory kvality spolupráce jako 

dokument Rámec profesních kvalit učitele nebo dokument Kompetentní učitel 21. 

století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA.

Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA

vyhodnocuje autorka jako nejpodrobnější a nejnázornější dokument, který slouží pro 

evaluaci, reflexi, sebereflexi a ověřování kvality podle daných kritérií nejen v programu 

Začít spolu. Tento dokument zaručuje podíl na efektivitě ve spolupráci rodiny a školy. 

Autorka je toho názoru, že ze všech tří zkoumaných dokumentů se nejvíce zabývá 

přímým zapojením rodičů a komunity do výchovy a vzdělávání dětí. V oblasti Rodina a 

komunita obsahuje daná kritéria, indikátory, ale i podrobný rámec obsahové náplně 

indikátorů. Zaujímá individualizovaný přístup k žákům a k jejich rodičům. Podporuje 

efektivitu vzdělávání dětí a jeho cílem je snaha vytvořit podmínky pro fungování 

partnerského vztahu mezi rodinou a školou. Dokument Kompetentní učitel 21. století 

umožňuje stejně jako Rámec profesních kvalit učitele vyhodnocovat učiteli svoji práci, 

což přispívá ke zvyšování jeho kvality učitelské profese.



Na základě předešlé analýzy dokumentů autorka vyhodnotila, že pro účely své 

diplomové práce dále využije dokument Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní 

profesní rámec kvality ISSA. Podle jejího názoru se nejvíce zaměřuje na vytvoření 

efektivních podmínek pro spolupráci v praxi, které slouží pro zlepšení partnerského a 

vstřícného vztahu ve spolupráci rodiny a školy. A zároveň v něm shledává pozitivní 

inspirace, které jsou vhodné pro učitelskou praxi a pro vykonávání učitelské profese.



7. Spolupráce rodiny a školy podle programu Začít spolu

Do další kapitoly je zařazena charakteristika a průběh konzultací ve vzdělávacím 

programu Začít spolu, který představuje propojení mezi teoretickou a empirickou částí.  

V této kapitole se jedná o podstatnou formu spolupráce školy s rodinou, zejména 

učitele, rodiče a žáka.

Program Začít spolu považuje spolupráci rodiny a školy za velmi podstatný faktor 

podporující efektivitu vzdělávání dětí. Spolupráce se projevuje účastí rodičů přímo ve 

výuce, kdy rodiče pracují ať už pravidelně či nepravidelně v roli asistenta učitele a snaží 

se o vzájemné vytvoření pozitivních podmínek pro fungování partnerského vztahu.

Jakým způsobem nahlíží na spolupráci rodiny a školy program Začít spolu?

o „Rodiny jsou primárními vychovateli svých dětí, mají na výchovu a vývoj svých 

dětí největší vliv.

o Rodiče nesou odpovědnost za vzdělávání svých dětí, a proto mají právo 

spolurozhodovat o jeho naplňování.

o Rodiče a učitelé jsou rovnocennými partnery.“

(Krejčová, Kargerová, 2003 – 2011, s. 149)

Možné formy spolupráce mezi rodinou a školou

Mezi další formy spolupráce patří např. osobní kontakt učitele se zákonnými zástupci 

žáků. Dále i méně častá návštěva učitele v rodině žáka. Telefonické rozhovory a s tím 

související dostupné kontakty na všechny učitele a vedení škol. 

Přínosem pro spolupráci a komunikaci je zavedení konzultace rodič – žák - učitel, 

vhodné příležitosti pro setkávání s rodiči dětí na základě konání třídních schůzek, 

různých akcí pořádaných jak pro děti, tak pro jejich rodiče a členy rodiny.

Významnou formou spolupráce je také komunikace učitele s rodiči dětí prostřednictvím 

informačních letáků, příruček, webových stránek apod. Škola a učitel může 

komunikovat a spolupracovat s rodiči pomocí informačních nástěnek, schránek 

sloužících pro návrhy, popř. připomínky rodičů nebo e-mailové a SMS služby.



Podstatnou formou další spolupráce je aktivní účast rodičů a členů rodiny ve škole a 

třídě, kdy se rodič může aktivně zapojit do výuky, může být v dané situaci 

pozorovatelem, odborníkem, asistentem nebo členem rodičovské rady (Krejčová, 2005).

7.1. Konzultace v programu Začít spolu

Autorka se pokusí charakterizovat konzultační hodiny v programu Začít spolu. Popíše 

jejich průběh a nastíní prostředí, ve kterém se odehrávají. Konzultační hodiny si zvolila 

z toho důvodu, že je shledává jako jednu z efektivních forem pro vytvoření vzájemné 

spolupráce a komunikace mezi rodinou a školou.

Konzultace rodič – žák - učitel

V knize Krok za krokem 1. třídou (Z. Kreislová, 2008, s. 49) patří k velmi užitečným 

setkáváním konzultace, které probíhají zpravidla jednou za měsíc. Vytvářejí důležitý 

trojúhelník rodič – žák - učitel. Pro všechny tři strany má setkání velký význam. Je zde 

prostor pro oceňování a klidné řešení případných problémů. Je nesmírně důležité, že 

rodič je přítomen nejen hodnocení, ale také sebehodnocení dítěte. 

Nejčastěji se konzultace odehrávají tak, že jsou jim přítomny všechny zúčastněné 

strany: učitel-rodič-dítě. Jejich cílem je informovat rodiče o pokrocích v učení dítěte a 

dalších cestách v jeho učení. Z pohledu žáků tedy žádné „o nás bez nás“, ale s možností 

a právem zapojit se do hodnocení vlastní osoby, mít příležitost vysvětlit, v čem vidím 

svoje úspěchy a co naopak potřebuji zlepšit. 

Konzultace se v této podobě konají minimálně 2-3krát za rok. Doba jejich trvání je 15-

20 minut. Při představě dnešního počtu žáků ve třídě, je jasné, že k realizaci osobních 

konzultací se všemi rodiči a žáky nepostačí jediné odpoledne. Rodiče se na konzultace 

mohou zapsat (většinou jsou k tomuto účelu vytvořené tabulky s termíny). Mohou si tak 

vybrat den a čas, který jim a jejich dítěti nejvíce vyhovuje. Učitel předem přesně ví, kdo 

v jaký termín na konzultaci přijde (Krejčová, 2005).



o Příprava na konzultaci

Od počátku školního roku si děti shromažďují svoje práce, např. pracovní listy, výtvarné 

práce, psané texty, výstupy z individuální i skupinové práce, výrobky, sešity, testy a 

prověrky. To vše si shromažďují do tzv. portfolia. Jsou to desky (krabice), v němž mají 

své práce uložené a označené datem vzniku. Před samotným setkáním si prohlédneme 

všechny poznámky a materiály v portfoliu a požádáme také dítě, aby si připravilo práce, 

na nichž bude chtít demonstrovat svůj pokrok (Krejčová, 2005).

o Prostředí, ve kterém konzultace probíhají

Prostředí třídy nebo kabinetu, v němž konzultace probíhají, se upraví tak, aby se v něm 

rodiče cítili jako opravdoví partneři. Důležité je zajištění soukromí, pohodlného sezení, 

papírů a tužek na psaní poznámek a příprava jednoduché občerstvení (káva, čaj, voda). 

(Krejčová, Kargerová 2003-2011, s. 155)

o Průběh konzultace

Na začátku konzultace by měl učitel navodit přátelskou atmosféru a konverzaci začít 

neformální otázkou, nabídkou občerstvení. Nejprve musí poskytnout prostor pro 

vyjádření dítěte, za účelem vyhodnocení jeho školní i mimoškolní práce. Dále pak 

vyzve rodiče, aby se k vyhodnocování připojili svými postřehy a názory, popř. 

připomínkami.

Teprve poté, kdy pro své vyjádření dostal prostor žák i rodič, učitel sděluje svůj pohled 

na dítě. Nejprve by měl učitel hovořit o úspěších a pokrocích dítěte, zdůrazňovat jeho 

silné stránky. Následně by se měl věnovat informacím o tom, co se žákovi nedaří a co 

by potřeboval zlepšit. Vše, co učitel v průběhu konzultace pronese, by měl 

dokumentovat na konkrétních pracích dítěte z portfolia a doplňovat svými záznamy 

z pozorování. 

Společně s rodiči a s dítětem se učitel snaží diskutovat o možnostech dosahování cílů. 

Ve vzájemné spolupráci navrhovat konkrétní kroky v postupu učení dítěte, které by 

vedly ke zlepšení. (Co přesně je potřeba zlepšit? Co společně uděláme pro to, aby dítě 

mohlo dosáhnout zlepšení a dalšího pokroku v učení? Jak přizpůsobíme výuku, aby měl 

žák šanci uspět, aby mohl rozvíjet dál své schopnosti? K čemu se zavazuje žák? Co 

udělá pro to, aby dosáhl cílů, které si na konzultaci stanovil?) Pro učitele je důležité si 



během konzultace zapisovat to, na čem se společně dohodli s rodiči v jejím průběhu. 

Tím si navzájem vytvoří společný plán, který bude sloužit k podpoře učení jejich dítěte 

(Krejčová, 2005).



III. Závěr 

Práce v této části přinesla autorce řadu nových informací a poznatků v oblasti teorie 

současné pedagogiky, které jsou jednou z možných inspirací pro praxi a budoucí 

učitelskou profesi.

Na začátku teoretické části se autorka zabývala pojmy rodina a škola a jejich 

nezastupitelným významem ve výchově a vzdělávání dítěte. Připomínala jejich společné 

a rozdílné cíle ve vzájemné spolupráci. Důležitým místem v této části je nástin rodičů 

ve vztahu ke škole (učiteli). Dále uvedla jednotlivé metody spolupráce, typologii rodiny 

a její funkce ve výchově. Dotýkala se osobnosti učitele, jeho kompetentnosti ve 21. 

století. Zaměřila se na změnu cílů a obsahů vzdělávání a vzdělávací politiky. 

Teoretická část rozebírá kurikulární dokumenty, tj. Bílou knihu a Rámcový vzdělávací 

program. Největší část autorka věnovala analýze dokumentů – Rámec profesních kvalit 

učitele, Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA a 

projekt Rodiče vítáni. Zmíněná analýza se jeví jako přínosná pro rodinu a školu, 

připomíná, v čem se dokumenty společně shodují, v čem se od sebe odlišují. Na základě 

této analýzy autorka vyhodnotila dané dokumenty a uvedla jejich uplatnění v učitelské 

praxi. Za nejnázornější a nejpodrobnější dokument považuje Kompetentního učitele 21. 

století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA. Podle jejího názoru se nejvíce zabývá 

vytvořením vhodných podmínek pro spolupráci rodiny a školy v praxi. 

V poslední kapitole teoretické části se zabývala spoluprácí rodiny a školy v programu 

Začít spolu, který tvoří značnou část DP, a který považuje spolupráci za podstatný 

faktor podporující efektivitu vzdělávání dětí. Následně se věnovala rozboru jedné z 

forem spolupráce, tj. konzultace rodič – žák – učitel v prvních měsících docházky žáka 

do školy. 

V empirické části se autorka opírá o vlastní (několikaměsíční) výzkum efektivní metody 

rodič – žák – učitel. Vymezuje problémy a cíle z hlediska konkrétní diagnostiky a 

hodnocení průběžných výsledků.



Opírá se hlavně o názory rodičů a učitelů, získaných v osobních rozhovorech a 

dotaznících pro rodiče ve výzkumném vzorku na škole, kde autorka DP působila. 

Konzultací se zúčastnila, zamýšlela se nad výsledky, uvedla některá doporučení 

rodičům s cílem nahodit zpětnou vazbu mezi učiteli a rodiči. (Nechybí srovnání 

konzultací a třídních schůzek.) Vhodným prvkem je součást konzultace „rozhovor se 

žáky“, plnění některých činností žáky (kresby, vyhledávání karet, sebehodnocení, 

odbourávání obav žáků z učitele). Vše směřuje k lepšímu poznávání všech tří 

zúčastněných aktérů.



IV. Empirická část

1. Vymezení problému a cíle diplomové práce

1.1. Vymezení problému

Autorka se domnívá, že počáteční spolupráce mezi rodinou a školou je jakýmsi 

odrazovým můstkem pro fungování a budování vztahů, spolupráce a komunikace, které 

mohou úspěšně ovlivňovat vzdělávání a výchovu žáků nejen na prvním stupni základní 

školy. Autorka si uvědomuje, že je pro ni velmi podstatné získat znalosti a hlavně 

zkušenosti z této oblasti.

Jako začínající učitelka, která již druhým rokem vyučuje anglický jazyk na 1. stupni 

základní školy (jedná se o malotřídní školu, kde si může ověřit v praxi některá „fakta“, 

která uvádí v textu DP) si uvědomuje, že vztahy a spolupráce mezi rodinou a školou 

neprobíhají vždy v poklidné atmosféře. Téma DP je pro ni osobní výzvou. Autorka se 

snaží zmapovat situaci, jakým způsobem probíhá spolupráce na počátku školní 

docházky v jedné sídlištní pražské škole. Inspirací jsou pro ni konzultace v programu 

Začít spolu, které by i v běžné základní škole chtěla efektivně vést.

V teoretické části se autorka zabývala pojmem rodina a škola jako výchovně –

vzdělávací instituce, zapojováním rodičů do školního vzdělávacího procesu, pojetím 

spolupráce ve vybraných dokumentech, efektivními formami spolupráce apod. 

Teoretická část pomáhala autorce lépe se orientovat v dané problematice. Získala 

důležité teoretické informace a mohla pozorovat, jaké je jejich uplatnění v praxi. 

V empirické části se autorka zabývala podrobněji jednou z efektivních forem spolupráce 

mezi rodinou a školou na počátku školní docházky, konzultacemi typu rodič – žák –

učitel. Důvodem této volby je snaha zjistit, zda se jedná o efektivní formu spolupráce na 

počátku školní docházky a jaký je její přínos pro všechny tři zúčastněné strany.



1.2. Úkol a cíle empirické části

V empirické části vymezuje autorka jeden úkol a čtyři cíle. Úkolem je popsat stručný 

průběh konzultací v prvních ročnících školy s programem Začít spolu.

Prvním cílem empirické části je zjistit, zda jsou konzultace efektivní formou spolupráce 

mezi školou a rodinou na počátku školní docházky.

Druhým cílem empirické části je zmapovat, jaká jsou očekávání a přínos konzultací pro 

jednotlivé účastníky výzkumu.

Třetím cílem empirické části je zjistit, zda rodičům a učitelům vyhovují více konzultace 

rodič – žák – učitel, nebo klasické třídní schůzky.

Čtvrtým cílem empirické části je analyzovat formu spolupráce, tj. konzultace rodič –

žák – učitel z pohledu dokumentu Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní 

rámec kvality ISSA.



2. Metodika výzkumu

2.1. Metodika výzkumu a zpracování dat

První použitou metodou bylo zúčastněné pozorování v prvních třídách základní školy, 

jehož cílem byla následná charakteristika třídy, učitelky a rodičů. Druhou metodou bylo 

zúčastněné pozorování v průběhu konzultačních hodin v jednotlivých prvních třídách, 

jehož účelem bylo seznámení se s pojetím a průběhem konzultací jednotlivých učitelů a 

analýzou školních dokumentů používaných pro přípravu na konzultace. Třetí metodou 

byl rozhovor s účastníky konzultací, tj. s rodičem, žákem a učitelem. Poslední metodou 

byl dotazník pro rodiče s otevřenými otázkami.

2.1.1. Zúčastněné pozorování

Autorka pozorovala průběh konzultací v prvních třídách. Zajímala se o celkovou 

atmosféru konzultací, cíle setkání, role účastníků v komunikaci a o vztahy mezi 

jednotlivými účastníky. Dále se seznámila se školními dokumenty, používanými 

v průběhu konzultace.

2.1.2. Rozhovor s rodiči

Po konzultacích prováděla autorka rozhovory s rodiči, učiteli a s žáky. Měla připravené 

podklady a otázky, které v průběhu rozhovoru upřesnila a doplnila.

Po skončení konzultace uskutečnila autorka rozhovor se třemi rodiči. Rozhovor byl 

doplněním a rozšířením zadaného dotazníku.



Otázky a podklady pro rozhovor s rodičem:

1. Vyhovovala vám doba trvání konzultace?

2. Připravovali jste se s vaším dítětem na konzultace? 

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

4. Vyhovují vám více konzultace nebo třídní schůzky?

2.1.3. Rozhovor s učiteli

Otázky a podklady pro rozhovor s učitelem:

1. Jaká jsou vaše očekávání a přínos konzultačních hodin?

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

rodinou?

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

4. Popište průběh konzultací ve vaší třídě.

5. Jaký způsobem se s žáky na konzultace připravujete?

6. Věnujete jejich přípravě nějaký vymezený čas?

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

8. Jaké materiály pro konzultace používáte?

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

v průběhu konzultací?

10. Vnímáte osobně nějaké zlepšení?

11. Srovnejte konzultace s třídními schůzkami.



2.1.4. Skupinový rozhovor a dílčí aktivity s žáky po konzultacích

Po předchozích konzultačních hodinách autorka uskutečnila ve třech prvních třídách 

základní školy aktivitu pro celou třídu. Ta se skládala z několika po sobě následujících 

činností. 

První činností byl hromadný brainstorming, kdy měli žáci vyslovit to, co je jako první 

napadne, když se řekne pojem „konzultace“. Autorka zapisovala na arch papíru to, co si 

žáci pod tímto názvem vybavili. 

Druhou činností byla aktivita spojená s pohybem, která byla zaměřena na vybavení 

pocitů (dojmů) z první konzultace rodič – žák – učitel. Žáci museli ve třídě najít kartu 

s obličejem (smajlíkem), který odpovídal jejich aktuálním pocitům z konzultace. 

Třetí činností byla aktivita Rounds. Tato aktivita byla zaměřena na rekapitulaci údajů, 

faktů, názorů nebo postojů, vztahujících se k zadanému tématu „konzultace“ a její 

význam a přínos pro žáka. Žáci vytvořili čtyři skupiny (kruhy) po několika členech. 

Autorka byla v roli moderátora a žákům pokládala předem připravené otázky vztahující 

se k tématu. Žáci ve skupině společně diskutovali. Dále autorka vybrala vždy jednoho 

člena skupiny (kruhu), ten na zadanou otázku odpověděl a ona zapsala jeho odpověď do 

archu (viz příloha č. 9).

Poslední aktivitou, kterou autorka zadala žákům, byla kresba na téma: Moje první 

konzultace (viz příloha č. 10).



2.1.5. Dotazník pro rodiče

Metodu dotazníku s otevřenými otázkami pro rodiče využila autorka ke zjištění, jaký je 

jejich pohled na konzultace. Se třemi rodiči pak udělala doplňující rozhovor.

Dotazník pro rodiče:

1. Jaká byla vaše očekávání od konzultací na začátku školního roku?

2. Naplnila se vaše očekávání?

3. Mohou konzultační hodiny zlepšit spolupráci mezi rodinou a školou? 

4. V čem vidíte přínos konzultací pro vás a vaše dítě?

5. V čem vidíte přínos konzultací pro učitele?

6. Jakým způsobem prožívá konzultace vaše dítě?

7. Myslíte si, že má význam, když je žák na schůzce s rodičem a učitelem osobně 

přítomen?

8. Jaké výhody/nevýhody mají podle vás konzultace oproti klasickým třídním 

schůzkám?

9. Překvapilo vás něco v průběhu konzultací?

10. Máte nějaké návrhy, připomínky k průběhu konzultací?



2.2. Výzkumný vzorek

Autorka nejprve stručně charakterizuje typ školy, tři pedagogy (učitele), tři třídy a tři 

rodiče žáků, ve kterých byly konzultace realizovány. Jsou označeny začátečními 

písmeny abecedy (A, B, C).

Charakteristika školy

Základní škola a mateřská škola „X“ se nachází v klidné lokalitě. Jedná se o státní 

základní školu. 

Škola je výrazně orientovaná na rozvoj anglického jazyka, je zařazena do sítě 

bilingvních škol. Je i školou komunitní, fakultní a školou podporující zdravý životní 

styl. Věnuje se dětem od dvou do patnácti let s ohledem na jejich rozdílné individuální 

potřeby. Její prioritou je být dobrou školou pro všechny – žáky cizince, žáky se 

sociálním nebo zdravotním znevýhodněním, žáky mimořádně nadané.

Zaměřením školy je celoživotně se vzdělávat, naučit žáky týmově spolupracovat, umět 

zacházet s informacemi, které mohou uplatnit v budoucím i profesním životě. Také své 

žáky vede k toleranci, úctě k lidem, k přírodě, ochotě pomoci tam, kde je to potřeba.

Škola „X“ se snaží vytvořit vhodné prostředí, které je charakteristické vzájemnou 

podporou, spoluprací, jasnými požadavky, zodpovědným přístupem a snahou o stálé 

zlepšování. Rozvíjí partnerské vztahy jak se žáky, tak s rodinou. 

Snaží se vést žáky přiměřenou formou vyjadřovat své názory a požadavky, zároveň je 

učí naslouchat a přijímat názory a požadavky ostatních. Tyto dovednosti žáci mohou 

rozvíjet a uplatňovat ve třídách, v Žákovském parlamentu, při ranním setkávání, v 

komunitním kruhu nebo na stránkách školního časopisu.

Škola uskutečňuje kromě třídních schůzek i konzultace s učiteli, individuální konzultace 

po dohodě s rodičem, nebo konzultace rodič – žák – učitel, které probíhají dvakrát do 

roka, tj. v měsíci listopadu a dubnu.  

Po domluvě s učitelem mohou rodiče vstupovat do hodin a podílet se na přípravě 

projektů a akcí pro žáky. V nižších ročnících mohou ve třídách působit jako asistenti 

učitele. 



Škola se průběžně účastní i mezinárodních projektů. Kromě zkvalitnění a zpestření 

práce umožňuje žákům a učitelům výměnu zkušeností a vzájemný kontakt, který je 

zásadní pro rozvoj jejich komunikativních kompetencí.

Učitelka „A“

Vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Karlovy 

Univerzity v Praze. Ve školství pracuje již 13 let. 

Učitelka „A“ je třídní učitelkou v první třídě. Je velmi přátelská, svědomitá a 

zodpovědná. 

Zajímá se o efektivní způsoby ve vzdělávání žáků, ale i o spolupráci s rodiči. Pro svoji 

výuku používá metody programu Začít spolu. 

Snaží se vést děti k dodržování pravidel, které vytvořila spolu s nimi na začátku 

školního roku, aby si děti uvědomovaly odpovědnost za své chování vůči sobě, ale i k 

ostatním spolužákům ve třídě.

Při výuce se dětem maximálně věnuje. Nabízí motivující aktivity, které výuku ozvláštní. 

Děti často při práci povzbuzuje, oceňuje je jak ústní, tak písemnou formou. 

Učí děti pracovat v centrech. Vede je ke vzájemné komunikaci, spolupráci a smyslu 

práce.

Cílem učitelky na počátku školní docházky je naučit děti osvojovat pravidla třídy. Proto 

na závěr dne hodnotí dodržování pravidel v podobě vybarvení obrázku. Tento materiál 

později slouží pro konzultace rodič-žák-učitel, kdy žák své chování ve škole 

odůvodňuje rodiči. Formu hodnocení volí sama: pochvalu za dodržování pravidel, 

vysvětlení (popř. výtku) při nedodržování.

Učitelka „B“

Vystudovala obor Speciální pedagogiky v Liberci, později pak Vysokou školu Jana 

Amose Komenského v Praze. Ve školství pracuje 12 let. 



Učitelka „B“ je speciální pedagog, proto se v její třídě nacházejí děti, u kterých se 

mohou vyskytnout poruchy, s nimiž umí pracovat.

Učitelka „B“ je třídní učitelkou v první třídě. Je autoritativní, pečlivá a zodpovědná. 

Také ona ve své výuce používá metody programu Začít spolu. 

Na hodiny se zodpovědně připravuje. Pro žáky volí takové aktivity, které je nutí se nad 

danými úkoly zamýšlet. Během vyučování často střídá aktivity, zavádí i pohybové 

činnosti. 

Snaží se o důsledné dodržování pravidel třídy, které si společně s žáky stanovili na 

začátku školního roku. V závěru dne uděluje žákům také pochvalu za dodržování 

pravidel v podobě vybarvení obrázku. Pokud žák pochvalu v daný den nezískal, musí si 

„nahlas“ uvědomit, proč ji nezískal a jaká pravidla porušil.

Snaží vést žáky ke vzájemné komunikaci, spolupráci a hledání vhodnějšího řešení, 

nejen když nastane nějaký problém.

S dětmi hodně komunikuje, ale zachovává si jistý odstup. Dětem pomůže pouze tehdy, 

když ji samy požádají o radu.

Učitelka „C“

Vystudovala obor Speciální pedagogiky v Liberci, následně pak Vysokou školu Jana 

Amose Komenského v Praze. Ve školství pracuje také 12 let.

Učitelka „B“ je třídní učitelkou v první třídě. Je milá, přesto autoritativní. Je hodně 

pečlivá, důsledná a zodpovědná. Metody výuky volí podle programu Začít spolu.

Cílem učitelky „C“ je dbát na to, aby činnosti, které žáci v hodinách dělají, měly smysl, 

význam a byly použitelné i v budoucím vzdělávání žáků. Snaží se, aby se ve výuce 

objevovaly a střídaly aktivity jak pohybové, tak práce ve skupinách či v centrech.

Nyní je společně se svými žáky na počátku jejich vzájemné spolupráce, přesto se je 

snaží vést k samostatnosti a odpovědnosti. 



K žákům zaujímá přátelský, zároveň autoritativní postoj. Velmi dbá na to, aby 

fungovaly vztahy a spolupráce nejen se žáky, ale i s rodiči. S rodiči se snaží často 

komunikovat a spolupracovat, ale bohužel, u některých rodičů se jí ne vždy podaří 

navázat intenzivnější zájem.

Třída „A“

Třída se skládá z 22 žáků, z 13 dívek a 9 chlapců. Jedná se o počátky školní docházky. 

Žáci do školy chodí teprve třetí měsíc, proto je obtížné třídu více charakterizovat. Přesto 

učitelka „A“ svoji třídu celkově charakterizuje jako neklidnou a divokou, zejména se to 

týká chlapců - cizinců, kde se začínají projevovat problémy v chování. Výrazněji se 

projevují ostatní žáci, zejména svou neklidností, nestálostí a neudržením pozornosti. 

Objevují se i první poruchy v učení.

Učitelka „A“ často řeší konflikty mezi žáky. Sama je přesvědčena o tom, že žáci mají 

zálibu si navzájem „škodit“. Bohužel se jí zatím nedaří žáky naučit konflikty řešit a 

zvládat. Na pravidlech neustále společně pracují, ale dodržovat se je zatím mnoha 

dětem nedaří.  

Žáci během výuky využívají prostoru celé třídy. Pracují jak v lavicích, tak na koberci.  

Většina žáků pracuje plynule a aktivně. 

Třída „B“

Třída se skládá z 22 žáků, z 12 dívek a 10 chlapců. Jedna třetina dětí docházela do 

mateřské školy s programem Začít spolu. Učitelka „B“ svoji třídu charakterizuje jako 

přiměřeně živou. Žáci se k sobě velmi dobře chovají, protože učitelka „B“ dbá na 

sociální vazby, které jsou pro ni důležité. Třídu navštěvují žáci ze slabších sociálních 

rodin, ale i žáci, kteří jsou v psychologické péči. Poruchy učení se zatím rýsují. 

Třída „B“ je milá a přátelská. Žáci pracují v klidné a příjemné atmosféře, což je velkou 

zásluhou učitelky. 

Žáci často pracují v lavicích, ale i na koberci. Jejich pracovní tempo je aktivní. Neustále 

pracují s učitelkou na dodržování pravidel. Vzájemná komunikace je přirozená, ze 

strany učitelky autoritativní, přesto přátelská.



Třída „C“

Třída se skládá z 23 žáků, z 12 dívek a 11 chlapců. Učitelka „C“ charakterizuje třídu 

jako takovou třídu, kam docházejí „spadové děti“. Do třídy docházejí tři děti cizinci, 

děti s poruchami ADHD, dvě děti s výraznými specifickými poruchami učení a u dvou 

dětí se prozatím jedná o náznak možných poruch.

Tato třída nemá do výuky začleněný Workshop. Od žáků se očekávají poruchy v učení.

Do této třídy chodí i žáci, jejichž rodiče s učitelkou „C“ mají osobní zkušenost, kdy do 

této třídy docházely jejich starší sourozenci.

Žáci aktivně pracují v lavici i na koberci. Spontánně ocení střídání činností a volbu 

zajímavých aktivit. Jsou nadšeni, když mají možnost a příležitost se při výuce více 

projevit.

Žáci se snaží dodržovat pravidla, dalo by se říci, že se jim to až překvapivě daří. Pokud 

někdo s žáků nedodržuje pravidla, ihned se ozve některý spolužák, který ho sám 

upozorní a napomene.

Rodiče „A“

Učitelka „A“ charakterizuje rodiče jako aktivní a spolupracující. Je to dáno tím, že se 

jedná o počátky školní docházky, kdy rodiče mají o dítě největší zájem. Jedná se o 

období, kdy jim škola není lhostejná. Postupem času však jejich zájem upadá. 

Všichni rodiče se na začátku školního roku zúčastnili konzultací rodič - učitel. Následně 

se konala konzultace rodič – žák – učitel, kam se už někteří rodiče nedostavili, zejména 

se jednalo o rodiče cizince. Možnost rodiče ve výuce, zatím nikdo nevyužil.

Rodiče „B“

Učitelka „B“ charakterizovala rodiče jako aktivní, projevující slibnou počáteční 

spolupráci s učitelkou. Navržených konzultací se zúčastnili všichni rodiče. Učitelka „B“ 

s rodiči neřeší „současné problémy“, ale výhled do budoucna, např. zlepšení metod 

v učení, doporučení, jak by měli rodiče svému dítěti v učení pomáhat apod.



Rodiče učitelce důvěřují, proto k ní přihlašují děti, u kterých se mohou vyskytnout 

poruchy nejen v učení, ale i poruchy jiné.

Rodiče „C“

Učitelka „C“ charakterizuje rodiče jako prozatím spolupracující. Je pro ni obtížné je na 

počátku spolupráce podrobněji charakterizovat. Některé rodiče zná již z předchozí 

spolupráce. Z vlastní zkušenosti ví, že každý rodič je jiný. Postupně očekává od 

společné spolupráce zhoršení a upadání jejich zájmu. Někteří rodiče navazují kontakt 

s učitelkou a využívají možností zapojit se a účastnit se výuky. Jedná se většinou o 

matky na mateřské dovolené či prarodiče. Konzultačních hodin se nezúčastnili všichni 

rodiče. Opět se jednalo o rodiče cizince.

V závěru se učitelky shodly na tom, že je velmi obtížné objektivněji charakterizovat 

rodiče, protože se jedná o počátek vzájemné spolupráce. Již z předešlých zkušeností 

vědí, že každý rodič je jiný. Je to dáno jeho zájmem o školu, pojetím a prioritou 

výchovy a vzdělávání.



3. Realizace konzultací ve vzdělávacím programu Začít 

spolu 

3.1. Realizace konzultací rodič – žák – učitel v prvních ročnících 

základní školy

Autorka DP se pokusí popsat stručný průběh konzultací v prvních ročnících školy 

s programem Začít spolu.

Na začátku měsíce září proběhly ve škole „X“ konzultace rodič – učitel za účelem 

vzájemného, osobního setkání a seznámení se s pojetím školy, třídy a výuky.

Konzultace rodič – žák – učitel se v prvních ročnících uskutečnily poprvé 19. 11. 2012. 

Probíhaly necelých 14 dní. Na předem stanovené termíny a časy se rodiče zapisovali 

podle svých možností (viz příloha č. 2).

V průběhu zúčastněného pozorování konzultací a následných rozhovorů s učitelkami 

autorka DP zjistila, že se učitelky společně připravovaly na jejich průběh v metodickém 

sdružení. Předem si stanovily, jakým způsobem budou konzultace probíhat. Radily se o 

tom, co bude obsahem jednotlivé konzultace, jaký bude její postup a kam by měla 

směřovat.

Po skončení konzultací učitelky mezi sebou reflektovaly, jakým způsobem konzultace 

vedly, co se jim nového osvědčilo a co by do příštích konzultací mohly změnit, aby byly 

ještě efektivnější.

Autorka měla možnost pozorovat vedení konzultací u tří učitelek. Ačkoli měly učitelky 

společně stanovený průběh konzultace, každá ji vedla svým osobitým stylem. 

Autorka získala mnoho zajímavých a důležitých informací v oblasti konzultací 

v prvních ročnících. Mohla zde vidět různé přístupy učitelek, ale i rodičů a některých 

žáků. Konzultace začaly v odpoledních hodinách, v časech, které rodičům vyhovovaly. 

V úvodu konzultace se učitelky s rodiči a jejich dětmi přátelsky přivítali. Následně se 



všichni posadili ke stolu. Konverzace začala neutrálně, postupně se rozvíjela a 

směřovala od obecného ke konkrétnímu cíli. 

Následovala diskuse nad dětskými pracemi (testy z oblasti matematiky a českého 

jazyka), (viz příloha č. 6, 7). Všichni tři aktéři se společně bavili o tom, proč dítě 

dosáhlo daného výsledku, co by bylo potřeba zlepšit a jakým způsobem. Učitelky se 

ptaly dětí, zda si chyby uvědomují, chtěly slyšet jejich vlastní vyjádření. Rodiče 

učitelku vyslechli, navzájem se doplňovali, v jaké vzdělávací oblasti je potřeba se dítěti 

více věnovat. Dále pak dítě společně s učitelkou rodiči prezentovalo své sebehodnocení 

(sebehodnotící arch) za 1. čtvrtletí (viz příloha č. 4, 5).

Další aktivitou bylo osobní vyjádření dítěte o vztahu mezi ním a jeho spolužáky ve 

třídě. Pak dítě zhodnotilo, jak se mu daří práce v centrech a seřadilo karty s předměty 

výuky podle své oblíbenosti. Oblíbenost či neoblíbenost předmětů muselo zdůvodnit.

Poslední aktivitou byl prostor pro rodiče a učitele, domluva na další spolupráci, 

doporučení, celkové shrnutí a vzájemná reflexe.

Doba trvání konzultace u většiny rodičů trvala 20 minut. U některých rodičů probíhala 

déle z důvodu problémů spolupráce s rodiči, poruchou učení jejich dítěte nebo jeho 

nedodržováním kázně ve škole a ve třídě.

Když se autorka zamýšlela nad tím, co by se dalo v průběhu konzultace změnit, 

uvědomila si, že jen jedna učitelka vedla konzultace u tzv. „kulatého“ stolu. Sama 

autorka jako pozorovatel se cítila u tohoto stolu společně s rodiči, učitelkou a žákem 

daleko lépe a přátelštěji než ve dvou zmíněných třídách, kde učitelky seděly v čele 

svého stolu a rodiče se svými dětmi naproti nim. Tento způsob rozsazení autorce 

nevyhovoval z důvodu jakési „bariéry“ mezi účastníky (viz příloha č. 3).

Autorka dále uvažovala i nad volbou učebny, kde se konzultace konaly. Autorka by 

zvolila soukromou místnost, např. školní kabinet, třída, do které žáci, popř. učitelé 

nemají v době konzultace přístup. Tím by se zamezilo případnému okolnímu 

vyrušování. Ovšem žáky by toto místo mohlo „vizuálně“ rozptylovat.



Dále autorka navrhuje a doporučuje rodičům, zda by byli ochotni po uskutečněné 

konzultaci napsat učitelce krátkou informaci pro zpětnou vazbu. Za účelem své 

zkušenosti, zhodnotili konzultaci a eventuelně navrhli případné změny. I tento přístup 

by mohl vést ke zlepšení spolupráce mezi školou a rodinou.

Autorka si uvědomuje, že konzultace jsou velmi prospěšné pro všechny tři zúčastněné 

strany. Na druhou stranu shledává, že jsou časově náročné na přípravu učitele, ale pro 

efektivitu spolupráce s rodinou jistě ocenitelné.



4. Realizace výzkumu

V následující kapitole autorka DP postupně popíše prováděný výzkum v oblasti 

konzultace rodič – žák – učitel v prvních ročnících základní školy. U každého prvního 

ročníku předloží interpretaci rozhovoru s rodičem, interpretaci skupinového rozhovoru a 

aktivity se žáky, interpretaci rozhovoru s učitelem, interpretaci dotazníků pro rodiče. Na 

závěr kapitoly popíše vztah konzultací z pohledu dokumentu Kompetentní učitel 21. 

století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA. 

4.1. Realizace výzkumu u výzkumného vzorku „A“

Interpretace rozhovoru s rodičem „A“

V rámci výzkumu provedla autorka rozhovory se třemi rodiči třídy „A“, aby získala 

doplňující informace k dotazníkům. Cenným byl přímý kontakt v komunikaci s rodiči. 

Autorka znovu představí v DP doplňující otázky pro rozhovor s rodiče a uvede jejich 

odpovědi.

1. Vyhovovala vám doba trvání konzultace?

Matka souhlasí. Doba trvání konzultace je pro ni dostačující.

2. Připravovali jste se s vaším dítětem na konzultace? 

Matka sdělila, že se s dcerou na konzultaci nepřipravovala. Nevěděla, co je bude na 

konzultaci čekat.

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

Matka vztah hodnotí velmi kladně.

4. Vyhovují vám více konzultace nebo třídní schůzky?

Matka uvedla, že obojí má svá pozitiva. Třídní schůzka řeší jiné věci a konzultace je 

podle ní spíše o dítěti. (Viz příloha č. 8).



Interpretace skupinového rozhovoru a dílčích aktivity s žáky „A“ po konzultacích

Pro získání informací od žáků autorka zvolila metodu skupinového rozhovoru a dílčích 

aktivit spojené se střídáním krátkých činností. Cílem bylo získat většího množství 

informací a také udržení dětské pozornosti vzhledem k jejich nízkému věku.

Autorka pracovala s žáky nejen v kruhu na koberci, ale využila i prostor celé třídy pro 

jednotlivé aktivity. Na úvod hodiny se s žáky posadila do kruhu na koberec, kde 

rozložila arch papíru s nápisem KONZULTACE.  První činností byl skupinový 

„brainstorming“, kdy si žáci měli vybavit, co je napadne, když se řekne pojem 

„konzultace“ (viz příloha č. 9). Autorka jejich odpovědi zapisovala na arch papíru. Žáci 

si postupně vybavovali věci spojené s konzultacemi. Většinou mluvili jen o pravidlech, 

proto jim autorka kladla další otázky, aby se dozvěděla více informací. Např. vybavení 

si pocitů z průběhu konzultace, průběh konzultací, místo konání, kdo s nimi na 

konzultaci z rodičů byl apod. Žáci následně uváděli: „Těšil jsem se na konzultace. Já na 

konzultaci ještě nebyl, nevím, jaké to bude. Bavili jsme se o mém úspěchu ve škole, 

paní učitelka mě chválila. My zase o mém chování. Konzultace byli ve třídě i v ateliéru. 

Vysvětlovali jsme si známky z testů – pomocí koláče.“

Učitelka byla po celou dobu ve třídě, ale do rozhovoru se nezapojila. Poskytla žákům 

prostor pro vlastní vyjádření.

Autorku DP překvapilo, že se žáci do rozhovoru postupně zapojili a o konzultačních 

hodinách mnoho věcí věděli. Jen jim musela zpočátku pomoci vybavit si dané věci. 

Teprve pak dokázali postupně popsat průběh konzultace. Také ji překvapilo, že 

vzhledem k jejich nízkému věku dokázali věty výstižně formulovat.

Druhou činností byla aktivita spojená s pohybem, která se zaměřovala na vybavení 

pocitů (dojmů) z první konzultace rodič – žák – učitel. Žáci museli ve třídě najít kartu 

s obrázkem (smajlíkem), která odpovídala aktuálním pocitům z konzultace. U většiny 

žáků převládaly dobré pocity, (patnáct žáků). Špatný pocit byl zaznamenán u jednoho 

cizince. Smíšené pocity z konzultací převládaly u tří žáků (viz příloha č. 9).

Třetí činností byla aktivita Rounds. Tato aktivita byla zaměřena na rekapitulaci údajů, 

faktů, názorů nebo postojů vztahující se k zadanému tématu „konzultace“ a její význam 



a přínos pro žáka. Žáci vytvořili čtyři skupiny (kruhy) po několika členech. Autorka 

byla v roli moderátora a žákům pokládala předem připravené otázky vztahující se 

k tématu. Žáci ve skupině společně diskutovali. Dále autorka vybrala vždy jednoho 

člena ze skupiny (kruhu), ten na zadanou otázku odpověděl a ona zapsala jeho odpověď 

do archu (viz příloha č. 9).

Poslední aktivitou, kterou autorka zadala žákům, byla kresba na téma: Moje první 

konzultace. Vznikla řada zajímavých kreseb žáků. Některé z nich velmi dobře vystihují 

průběh konzultace, např. prostředí, popisky osob, materiály - testy, realistické zachycení 

učitelky i s detaily, důvěrné oslovení učitelky, kresba kulatého stolu, místa a pozice 

účastníků (viz příloha č. 10).

Interpretace rozhovoru s učitelem „A“

Autorka znovu představí otázky a podklady pro rozhovor s učitelem a uvede učitelky 

odpovědi.

1. Jaká jsou vaše očekávání a přínos konzultačních hodin?

Podle učitelky je přínos konzultace v tom, že dokáže motivovat všechny tři zúčastněné a 

posunout jejich vzájemnou spolupráci. Také vidí přínos v tom, že se žák naučí 

formulovat své odpovědi a obhájit svůj názor. Žák dokáže zhodnotit svoje chování, 

úspěch/neúspěch. Rodiče se od svých dětí dozvědí to, co by jim doma samy nesdělily. 

To vše podle ní směřuje k posunu. 

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

rodinou?

Učitelka je toho názoru, že pokud rodič chce spolupracovat a je přístupný, může tato 

spolupráce fungovat.

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

Učitelka souhlasí s názorem, že ano. Průběh konzultací je dost podobný pro všechny. 

Začíná a končí tím samým.



4. Popište průběh konzultací ve vaší třídě.

Učitelka popsala průběh konzultace takto: „Začneme uvítáním, uvedením cíle, 

hovoříme o testech, sebehodnocením – (dítě o něm mluví samo), hovoříme o 

dodržování pravidel, jejich upevnění a používání v průběhu výuky.“

5. Jakým způsobem se s žáky na konzultace připravujete?

Žáci mají svoji složku, kam si zakládají sebehodnocení a listy s pravidly. Společně 

s učitelkou, v týdnu před konzultací, žáci v prvních třídách vybarvují sebehodnotící 

kritéria, starší vyplňují sebehodnotící archy. Učitelka připravuje karty s vyučovanými 

předměty, které pak žáci na konzultaci třídí podle své oblíbenosti.

6. Věnujete jejich přípravě nějaký vymezený čas?

Učitelka se věnuje přípravě s žáky průběžně a přiměřeně. Většinou společná příprava 

probíhá v kruhu.

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

Učitelka materiály připravuje sama. 

8. Jaké materiály pro konzultace používáte?

Učitelka používá smlouvy, které sepíše s rodičem na konzultaci. Tím získá jistotu, že se 

společně dohodli na určitých pravidlech vztahujících se ke vzdělávání dítěte. Tato 

smlouva vede podle učitelky k jistotě a vzájemnému posunu v oblasti spolupráce.

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

v průběhu konzultací?

Učitelka vnímá komunikaci s rodiči jako pohodovou, bez větších problémů.

10. Vnímáte osobně nějaké zlepšení?

Učitelka souhlasí. Sdělila, že na konzultace se nedá nepřipravit. Nejvíce se snaží 

soustředit na sebehodnocení žáků, na testy a pracovní listy, kterých se v průběhu 

konzultace drží.



11. Srovnejte konzultace s třídními schůzkami.

Srovnání pro učitelku je jednoduché. Sama tvrdí, že obojí je o něčem jiném. Třídní 

schůzky vnímá spíše jako organizační. Konzultace se zaměřuje na dítě. (Viz příloha č. 

8).

Interpretace dotazníku s rodiči „A“

Autorka DP znovu představí otázky z dotazníku a uvede nejčastější odpovědi rodičů.

1. Jaká byla vaše očekávání od konzultací na začátku školního roku?

Nejčastější odpovědí je získání informací o prospěchu dítěte, postřehy učitelky, jak se 

žák v hodinách chová, sebevyjádření dítěte o svém prospěchu, možnost osobně 

s učitelkou promluvit, užší spolupráce, doporučení v oblasti učení, neznalost konzultací, 

žádné očekávání.

2. Naplnila se vaše očekávání?

Očekávání rodičů se naplnila. Někteří rodiče je hodnotili jako velmi přínosné. Pro jiné 

rodiče bylo přínosem určité srovnání s ostatními dětmi, které zprostředkovala učitelka 

tím, jak se dítě hodnotilo v práci ve skupině.

3. Mohou konzultační hodiny zlepšit spolupráci mezi rodinou a školou? 

Rodiče souhlasí s tím, že konzultační hodiny mohou zlepšit spolupráci mezi školou a 

rodinou.

Nejčastější odpovědí rodičů, jak zlepšit spolupráci, byla užší a podrobnější komunikace 

s učitelkou, řešení konkrétních problémů, nalezení společného řešení, individuální 

přístup, odbourání ostychu se ptát.

4. V čem vidíte přínos konzultací pro vás a vaše dítě?

Rodiče vidí přínos v tom, že prostřednictvím konzultací mají možnost lépe poznat 

učitele, mají prostor pro konkrétní dotazy, dozví se osobně podrobnější informace o 

svém dítěti, které se tak může otevřeně vyjádřit k případným problémům ve škole (např. 

šikana, problémy v učení).



5. V čem vidíte přínos konzultací pro učitele?

Rodiče si myslí, že si učitelka může udělat po konzultaci představu o rodičích a tím 

pádem i o možnostech práce s dítětem. Realizuje se užší spolupráce s rodinou, která je 

důležitá pro budování vztahů mezi učitelem a žákem. Získávají se tak zpětné vazby a 

informace o dítěti.

6. Jakým způsobem prožívá konzultace vaše dítě?

Nejčastější odpovědí rodičů bylo, že jejich dítě prožívalo konzultace v klidu, pozitivně a 

dokonce se na shledání s učitelkou těšilo. Menšina odpovědí byla taková, že jejich dítě 

mělo v průběhu konzultace trému, bálo se, co o něm učitelka rodičům řekne.

7. Myslíte si, že má význam, když je žák na schůzce s rodičem a učitelem osobně 

přítomen?

Ano má, rodiče s názorem souhlasí. Má smysl, že žák slyší názor učitele před rodičem a 

může tak vyjádřit svůj názor. Naučí se přijímat pochvalu, ale i kritiku. Posiluje se také 

autorita učitele. Veškeré problémy se řeší otevřeně a hledá se jejich společné řešení.

8. Jaké výhody/nevýhody mají podle vás konzultace oproti klasickým třídním 

schůzkám?

Rodiče shledávají jen výhody. Např. individualizace, možnost soukromí, řešení 

konkrétních věcí. 

9. Překvapilo vás něco v průběhu konzultací?

Převážnou většinu rodičů na průběhu konzultace nic nepřekvapilo. Ostatní rodiče byli 

potěšeni příjemnou atmosférou, která mezi nimi a učitelkou probíhala. Jiní uvedli, že 

pro jejich dítě byla konzultace důležitým okamžikem.

10. Máte nějaké návrhy, připomínky k průběhu konzultací?

Většina rodičů uvedla, že k průběhu konzultace nemají zatím žádné připomínky. 

Někteří uvedli, že se jednalo o jejich první zkušenost a že vše se ukáže postupem času. 

(Viz příloha č. 11).



4.2. Realizace výzkumného vzorku „B“

Interpretace rozhovoru s rodičem „B“

1. Vyhovovala vám doba trvání konzultace?

Matce doba trvání vyhovovala.

2. Připravovali jste se s vaším dítětem na konzultace? 

Matka se s dcerou o konzultaci bavila, ale nepřipravovaly se na ni. 

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

Matka je toho názoru, že je předčasné se o vztahu podrobněji bavit.

4. Vyhovují vám více konzultace nebo třídní schůzky?

Matce vyhovuje obojí. Každá schůzka má pro ni své klady. Konzultaci vnímá jako 

individuální. Třídní schůzku jako organizační.

Interpretace skupinového rozhovoru a dílčích aktivity s žáky „B“ po konzultacích

Skupinový rozhovor s žáky prvního ročníku probíhal stejným způsobem jako v předešlé 

třídě. Jako první využila autorka DP aktivity „brainstormingu“, kdy myšlenky žáků 

postupně zapisovala na arch papíru. Autorka shledala, že žáci nemají problém s ní 

spolupracovat. Bez ostychu se zapojili do rozhovoru. O konzultacích věděli daleko více 

informací než ve třídě „A“. Učitelka byla po celou dobu přítomna a sledovala, zda žáci 

správně odpovídají. Občas se do našeho rozhovoru sama zapojila a žákům připomněla, 

co předcházelo jejich společné přípravě. Občas žáky upozornila, že jejich odpověď není 

správná a uvedla ji na pravou míru. 

O konzultacích jsem zapsala tyto odpovědi žáků: „ Na konzultaci se mnou byli rodiče. 

Sama jsem se hodnotila. Paní učitelka mi doporučila, co mám v učení zlepšit. Paní 

učitelka nás před rodiči hodnotila. Bavili jsme se o testech, a proč jsem dostal tuhle 

známku. Řešili jsme práci v centrech a bavili se o i kamarádech.“



Druhou činností byla aktivita zaměřená na vybavení pocitů (dojmů) z první konzultace 

rodič – žák - učitel. U většiny žáků převládaly dobré pocity z konzultace, (čtrnáct žáků). 

Špatný pocit z konzultace převládal u jednoho žáka, opět se jednalo o cizince. Smíšené 

pocity převládaly u čtyř žáků.

Třetí činností byla aktivita Rounds. Tato aktivita byla zaměřena na rekapitulaci údajů, 

faktů, názorů nebo postojů, vztahujících se k zadanému tématu „konzultace“. Zároveň 

rekapitulovala a doplnila první uskutečněnou činnost, tzv. brainstorming. 

Poslední aktivitou byla kresba na téma: Moje první konzultace. Opět se dá říci, že 

vznikly zajímavé kresby, které realisticky vystihovaly průběh konzultace, např. 

prostředí, třída, místo, rozsazení u stolu, používané materiály v průběhu konzultace, 

např. učebnice, testy, zachycení pozice učitele, rodiče a dítěte. Kresbu autorce v této 

třídě neodevzdali tři žáci - cizinci, protože se jejich rodiče na konzultace nedostavili. 

Interpretace rozhovoru s učitelem „B“

1. Jaká jsou vaše očekávání a přínos konzultačních hodin?

Přínos konzultací shledává učitelka v tom, že chce, aby rodiče žáka byli v tzv. „obraze“. 

Chce, aby viděli reagovat své dítě, když je na konzultaci přítomen učitel. Je toho 

názoru, že se rodič i dítě na konzultaci projevuje jinak než doma. Další přínos vidí v 

tom, že si rodič musí uvědomit, že se nejedná o klasické třídní schůzky, ale o slovní 

hodnocení a sebevyjádření dítěte.

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

rodinou?

Učitelka je toho názoru, že zlepšení ve spolupráci může fungovat jen tehdy, když má 

rodič zájem o školu. Dále zdůrazňuje, že program Začít spolu není „jen“ o konzultacích, 

ale celkově se jedná o školu, která je otevřená rodičům.

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

Učitelka souhlasí s tím, že všem dětem a jejich rodičům se musí věnovat stejně.



4. Popište průběh konzultací ve vaší třídě.

Učitelka popisuje průběh konzultace takto: „ Nejprve 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?

Učitelka žákům připravuje sebehodnocení. Žáci ho vyplňují s její pomocí. Příprava na 

konzultace probíhá v kruhu.

6. Věnujete jejich přípravě nějaký vymezený čas?

Učitelka odpovídá kladně. Učitelky se na konzultace připravují v metodickém sdružení, 

kde vznikají tabulky pro sebehodnocení, materiály ke konzultacím. Metodické sdružení 

vede vedoucí komise, který společně s kolegy (učiteli) diskutuje o obsahu, průběhu a 

hodnocení konzultací.

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

Učitelka říká, že žáci si žádné materiály nepřipravují. Prozatím je připravuje ona.

8. Jaké materiály pro konzultace používáte?

Učitelka používá k prezentaci žákovské knížky, školní sešity, testy, sebehodnotící arch, 

který je pro děti zatím zjednodušený, protože vyplňování je pro ně dost náročné.

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

v průběhu konzultací?

Učitelka vnímá komunikaci s rodiči jako poklidnou.

10. Vnímáte osobně nějaké zlepšení?

Učitelka souhlasí s tím, že konzultace přinášejí zlepšení. Snaží se dodržovat stanovený 

čas konzultace. Sděluje rodičům jen to hlavní a účelné. Snaží se neřešit osobní 

problémy rodičů.



11. Srovnejte konzultace s třídními schůzkami.

Učitelka je zastáncem třídních schůzek. Konzultace jsou pro ni časově velmi náročné.

Interpretace dotazníku s rodiči „B“

1. Jaká byla vaše očekávání od konzultací na začátku školního roku?

Nejčastější odpovědí bylo, že rodiče očekávali získání informací o adaptaci dítěte 

v první třídě, v kolektivu, konkrétních informací o vzdělávání dítěte, možnost vidět 

reakce dítěte a učitele v průběhu konzultace, popř. zapojení rodiče.

2. Naplnila se vaše očekávání?

Očekávání rodičů se naplnila. 

3. Mohou konzultační hodiny zlepšit spolupráci mezi rodinou a školou? 

Rodiče jsou toho názoru, že konzultace mohou zlepšit spolupráci mezi školou a 

rodinou. Někteří rodiče uvádějí, že komunikace mezi rodiči, žáky a učiteli je důležitá, 

protože prostřednictvím konzultací mohou navrhnout námitky, postřehy a nápady a 

s učitelem je společně konzultovat. Jsou názoru, že osobní bezprostřední přístup učitele 

je pro ně přínosnější, než vzkazy v zápisníku. 

4. V čem vidíte přínos konzultací pro vás a vaše dítě?

Rodiče shledávají přínos konzultací v tom, že se jejich dítě naučí přijímat informace o 

své osobě. Má možnost se ke všemu, co se na konzultaci probírá, vyjádřit. Mohou vidět, 

jak jejich dítě reaguje přímo ve školním prostředí a jakým způsobem reaguje na pokyny 

a hodnocení učitele. Přínosem pro rodiče je možnost individuálního přístupu k dítěti, 

řešení problémů, hledání společného řešení, osobní poznání učitele a vzájemná 

komunikace.

5. V čem vidíte přínos konzultací pro učitele?

Rodiče jsou toho názoru, že učitelka má větší možnost poznat interakci mezi rodičem a 

žákem. Učitelka může lépe poznat, v jakém prostředí dítě vyrůstá. Má možnost 



poskytnout rodičům informace o vzdělávání dětí a zároveň se jich zeptat na jejich 

osobní zkušenost s dítětem.

6. Jakým způsobem prožívá konzultace vaše dítě?

Polovina rodičů uvedla, že jejich děti se zpočátku cítily nervózní, měly strach ze špatné 

odpovědi, styděly se a byly nejisté. Jako příčinu uvádějí, že konzultace zažily poprvé. 

Druhá polovina dětí konzultace prožívala v klidu a bezproblémově.

7. Myslíte si, že má význam, když je žák na schůzce s rodičem a učitelem osobně 

přítomen?

Ano, rodiče souhlasí, že má.  Pozitiva shledávají v tom, že se žák může do konverzace 

zapojit, může vyjádřit svůj názor, tím získá pocit důležitosti a zodpovědnosti. Jsou toho 

názoru, že větší přínos přinesou konzultace ve vyšším ročníku.

8. Jaké výhody/nevýhody mají podle vás konzultace oproti klasickým třídním 

schůzkám?

Rodiče uvádějí, že konzultace mají své výhody, ale i nevýhody. 

Výhody spatřují v individuálním přístupu, osobním kontaktu s učitelem, ve stručnosti a 

přehlednosti, konzultace se týkají především dítěte.

Nevýhody spatřují v časové náročnosti na přípravu učitele, negativním působením na 

dítě (stres), konáním konzultace v pracovní době.

9. Překvapilo vás něco v průběhu konzultací?

Většinu rodičů konzultace nijak nepřekvapila. Ostatní rodiče byli překvapeni přátelskou 

atmosférou, která na konzultaci probíhala, a dialogem, který vedl učitel s žákem.

10. Máte nějaké návrhy, připomínky k průběhu konzultací?

Většina rodičů uvedla, že nemají žádné návrhy, popř. připomínky z toho důvodu, že se 

jedná teprve o druhou konzultaci. Malá většina rodičů uvedla, že by ocenila, kdyby 

učitel konkrétně uváděl, na čem mají s dítětem více pracovat a proč. Do dialogu žák –

učitel zapojit i rodiče. 



4.3. Realizace výzkumného vzorku „C“

Interpretace rozhovoru s rodičem „C“

1. Vyhovovala vám doba trvání konzultace?

Otec souhlasí s dobou trvání konzultace, je pro něj postačující.

2. Připravovali jste se s vaším dítětem na konzultace? 

Otec věděl, co se na konzultaci bude probírat. Průběh konzultace zná od své starší 

dcery, kdy se společně s ní několika konzultací osobně zúčastnil. Se svým synem se na 

konzultaci nepřipravoval.

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

Otec popisuje vztah mezi ním a učitelkou jako přátelský, který je založen na důvěře již 

z předchozích let společné spolupráce.

4. Vyhovují vám více konzultace nebo třídní schůzky?

Otec je toho názoru, že obojí má svá pozitiva, a je zastáncem jak konzultací, tak třídních 

schůzek.

Interpretace skupinového rozhovoru a dílčích aktivity s žáky „C“ po konzultacích

Skupinový rozhovor se žáky prvního ročníku probíhal stejným způsobem jako 

v předešlých dvou třídách. Autorka DP nejprve využila aktivity „brainstormingu“ a 

myšlenky žáků postupně zapisovala na arch papíru. I když žáci s autorkou 

spolupracovali, shledala, že o konzultačních hodinách vědí méně informací než 

v předchozích třídách. Na druhou stranu autorku překvapila odpověď jednoho žáka, 

který jí sdělil, že konzultace jsou o dětech. 

K získání více informací z oblasti a průběhu konzultace, musela se autorka žáků více 

tázat a jejich odpovědi následně upřesňovat. Pod pojmem konzultace si většinou 

vybavovali pravidla spojená s chodem třídy.



Učitelka byla po celou dobu přítomna, do našeho společného rozhovoru zasáhla občas 

a doplnila odpovědi žáků. Žáci většinou odpovídali takto: „ Bavili jsme se o pravidlech, 

o těch se hodně bavíme. Třeba, mluvíš, když nemáš? Hlásíš se? Konzultace jsou kvůli 

nám. Musíme se dobře chovat. Mluvíme o testech a o sebehodnocení.“ 

Druhou činností byla aktivita zaměřená na vybavení pocitů (dojmů) z první konzultace 

rodič – žák – učitel. U většiny žáků převládaly dobré pocity z konzultace, (jedenáct 

žáků). Špatný pocit z konzultace nepřevládal u žádného žáka. Smíšené pocity 

převládaly u tří žáků.

Třetí činností byla aktivita Rounds. Tato aktivita byla zaměřena na rekapitulaci údajů, 

faktů, názorů nebo postojů vztahující se k zadanému tématu „konzultace“. Zároveň 

rekapitulovala a doplnila první uskutečněnou činnost brainstorming. 

Poslední aktivitou byla kresba na téma: Moje první konzultace. Opět vznikly zajímavé 

dětské kresby, vystihující průběh konzultace, např. již zmiňované prostředí, třída, místo, 

kde konzultace probíhala, rozsazení u stolu, pozice učitele, používané materiály 

v průběhu konzultace.

Interpretace rozhovoru s učitelem „C“

1. Jaká jsou vaše očekávání a přínos konzultačních hodin?

Přínos konzultací shledává učitelka v tom, že se zaměřují na dítě, řeší vztahy ve třídě, 

může jí pomoci zjistit zájem rodičů o dítě. Přínosné je vyjádření názorů dítěte a jeho 

rodičů.

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

rodinou?

Učitelka je přesvědčena, že konzultace mohou posílit vztahy mezi školou a rodinou. 

Dávají všem příležitost sdělit to, co je důležité. Dále se domnívá, že je nutné se spojit i s 

MŠ, která spolupracuje v Programu Začít spolu.



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

Učitelka nesouhlasí. Je přesvědčena, že každé dítě je jiné a podle toho se mu musí 

v konzultaci přizpůsobovat.

4. Popište průběh konzultací ve vaší třídě.

Učitelka popisuje průběh konzultace takto: „ Přivítání, začíná se z obecné roviny, 

prostor pro vyjádření dítěte, rodiče a učitele, komentář k probíranému učivu, k testům, 

hledání společného řešení, doporučení, společně dohodnutá smlouva.“

5. Jakým způsobem se s žáky na konzultace připravujete?

Učitelka uvádí, že se před konzultací žákům zmínila o jejím průběhu a významu. 

Připravila sebehodnocení, společně jej s žáky vyplnila, popř. poradila. Vysvětlila jim, 

jakým způsobem hodnotila testy z matematiky, českého jazyka a prvouky, aby dokázali 

samostatně svoji výslednou známku z testu rodičům prezentovat a znali její příčinu.

6. Věnujete jejich přípravě nějaký vymezený čas?

Učitelka uvádí, že se nevěnuje jen samotné konzultaci. Připravuje materiály, vede si 

poznámky o dítěti, které prezentuje rodičům. Snaží se být konkrétní a zaměřit se na 

klady, ale i nedostatky dítěte.

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

Učitelka materiály připravuje. Žáci je zatím jen vybarvují.

8. Jaké materiály pro konzultace používáte?

Učitelka používá k prezentaci své poznámky, které si o žákovi vede v průběhu roku, 

dětské práce - testy, žákovské knížky. Popř. materiály, které jsou pro danou situaci 

aktuální.

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

v průběhu konzultací?

Učitelka vnímá komunikaci s rodiči jako poklidnou.



10. Vnímáte osobně nějaké zlepšení?

Učitelku odpověď zaskočila. Byla toho názoru, že se jedná o její soukromou věc. 

Následně uvedla, že po celou dobu sbírá zkušenosti. Je toho přesvědčení, že se vždy 

může něco zlepšovat.

11. Srovnejte konzultace s třídními schůzkami.

Pro učitelku jsou důležité obě dvě schůzky. Třídní schůzky jsou pro ni podstatné z toho 

důvodu, že řeší třídní život všeobecně. Konzultace jsou individuální a poskytují 

soukromý prostor pro žáka, rodiče a učitele.

Interpretace dotazníku s rodiči „C“

1. Jaká byla vaše očekávání od konzultací na začátku školního roku?

Nejčastější odpovědí rodičů byla snaha získat informace o prospěch dítěte, jeho 

působení v kolektivu, individuální spolupráce s učitelkou.

2. Naplnila se vaše očekávání?

Očekávání rodičů se naplnila. 

3. Mohou konzultační hodiny zlepšit spolupráci mezi rodinou a školou? 

Rodiče zlepšení spolupráce shledávají v tom, že rodič lépe pozná program Začít spolu. 

Má možnost se více zapojit do dění školy. Rodiče jsou konkrétněji informováni 

učitelem o dítěti, cíleně společně řeší problémy.

4. V čem vidíte přínos konzultací pro vás a vaše dítě?

Rodiče vidí přínos konzultací v individuálním přístupu k dítěti i rodičům. Ti mohou 

slyšet vyjádření, kterého dosáhlo jejich dítě v daných vyučujících předmětech. Mohou 

s učitelem úzce spolupracovat a řešit konkrétní problémy.



5. V čem vidíte přínos konzultací pro učitele?

Přínos konzultace pro učitele vidí rodiče v tom, že učitel lépe pozná rodinné vztahy, 

sociální zázemí dítěte, zájem rodičů o školu, chování dítěte v přítomnosti rodiče, 

poznává rodiče osobně.

6. Jakým způsobem prožívá konzultace vaše dítě?

Většina rodičů uvedla, že jejich dítě vnímalo první konzultace pozitivně bez větších 

problémů. Ostatní rodiče uvedli, že dítě mělo jisté obavy, nebo se ostýchalo vyjadřovat.

7. Myslíte si, že má význam, když je žák na schůzce s rodičem a učitelem osobně

přítomen?

Ano, rodiče souhlasí, že význam má. Pozitiva shledávají v tom, že dítě má možnost 

vyslechnout si hodnocení a doporučení učitele, má možnost reagovat, reflektovat a 

hodnotit sebe samo. Přínos vidí rodiče i v tom, že se nic neodehrává za „zády“ žáka. 

8. Jaké výhody/nevýhody mají podle vás konzultace oproti klasickým třídním 

schůzkám?

Rodiče v průběhu konzultace shledávají jen výhody, např. individuální přístup, 

konkrétnost, specifičnost, možnost soukromí, přímý kontakt s učitelem. 

9. Překvapilo vás něco v průběhu konzultací?

Většinu rodičů na konzultaci nic nepřekvapilo. Někteří rodiče přesto uvedli, že postupně 

očekávali konkrétnější jednání se zaměřením se na zlepšování výsledků jejich dítěte. 

Jiné zaujal postoj dítěte při konzultaci nebo pozitivní organizace výuky.

10. Máte nějaké návrhy, připomínky k průběhu konzultací?

Většina rodičů uvedla, že nemají žádné návrhy, popř. připomínky.

Někteří rodiče by do příště zvolili jinou, klidnější místnost pro konzultace, protože byli 

rušeni jinými žáky, kteří chodili přes učebnu. Další rodiče souhlasí s nastavením 

konzultací, tj. dvakrát do roka.



4.4. Analýza konzultací rodič – žák – učitel z pohledu dokumentu 

Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec 

kvality ISSA

Autorka diplomové práce se následně zaměří na konzultace rodič – žák – učitel a na 

náplň kritérií a indikátorů kvality z oblasti Rodina a komunita v dokumentu 

Kompetentní učitel 21. století. Zároveň uvede jednotlivé příklady z praxe, které 

odpovídají právě některým indikátorům kvality z této zkoumané oblasti. 

V průběhu výzkumu se autorka zúčastnila konzultačních hodin v prvních třídách 

základní školy, kde vedla rozhovory se všemi třemi aktéry výzkumu. Dále se pak 

zabývala otázkou, do jaké míry korespondují kritéria a indikátory kvalit z oblasti 

Rodina a komunita s konzultačními hodinami v programu Začít spolu. Na základě této 

analýzy si udělala autorka DP představu o tom, jakým způsobem se kritéria a indikátory 

naplňují v konzultacích rodič – žák – učitel.

1. Kritérium 

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.

Příklad z praxe

Učitelka se snaží zapojovat rodiče i členy rodiny do vzdělávání dětí. Rodiče se mohou 

aktivně zúčastnit výuky a vítá jejich přítomnost ve třídě. Učitelka uvedla, že se zatím 

jedná o první počátky školní docházky žáků do školy, proto řada rodičů tuto možnost 

nevyužila. Je toho názoru, že ne všichni rodiče se výuky aktivně zúčastní z důvodu 

nedostatku času, zaměstnání, apod. Přesto uvádí, že za dobu své učitelské praxe se 

setkala s rodiči a členy rodiny, kteří se velmi rádi a ochotně výuky zúčastnili. Sama 

hodnotí, že zapojení rodičů do výchovy a vzdělávání dětí je přínosné jak pro učitele, tak 

rodiče a žáka. 



Příklad z praxe

Během konzultačních hodin učitelka nabídla rodičům příležitost se k výchově a 

vzdělávání svého dítěte vyjádřit. Možnost se vyjádřit měli všichni tři zúčastnění aktéři. 

Sama učitelka uvedla, že je důležité vyslechnout vyjádření dítěte a rodiče. Během 

konzultace společně diskutovali a hledali vhodná řešení pro budoucí spolupráci. 

Učitelka poskytla rodičům příležitost zvolit podle nich vhodný postup k podpoře učení 

svého dítěte, popř. jim ho sama nabídla/navrhla. 

Příklad z praxe

Učitelka se snaží zapojovat rodiny do rozhodování věcí, které souvisejí se životem třídy 

a školy. Převážně o tom společně diskutují v rámci dohodnutých konzultačních hodin a 

třídních schůzek. Během druhých konzultačních hodin uskutečněných v loňském roce se 

mnoho věcí, souvisejících se životem školy a třídy neřešilo. Projednávaly se spíše 

výchovné a vzdělávací postupy v učení žáka. 

2. Kritérium

Učitel užívá formálních i neformálních komunikačních strategií ke sdělení 

informací o pokrocích v učení dítěte a dalších informací.

Příklad z praxe

Učitelka při našem společném rozhovoru uvedla, že se snaží udržovat a upevňovat 

kontakt s rodiči již od počátku školní docházky. Přesto je toho názoru, že někteří rodiče 

mají o dítě největší zájem v prvních počátcích školní docházky. Dále uvedla, že většina 

rodičů se dostatečně informuje o pokrocích a vzdělávání žáků, nejen prostřednictvím 

písemných materiálů, ale převážná část rodičů využívá možnost osobního setkání s 

učitelem.



3. Kritérium

Učitel využívá k obohacení vzdělávání nabídky zdrojů, které mu poskytují rodiny 

dětí i širší komunita.

Příklad z praxe

Učitelka dbá na to, jak pomoci rodičům vyhledat poradenství ke zlepšení kvalit učení a 

rozvoje dítěte.  Např. doporučení logopeda a jiných specialistů, se kterými je škola i 

učitelka v kontaktu. Také nejen v průběhu konzultačních hodin se snaží rodičům nabízet 

nápady, jakým způsobem mohou pro děti vytvořit vhodné domácí podmínky k učení. 

Např. Kolik času je potřeba věnovat učení a v jaké vzdělávací oblasti nejvíce, 

doporučení odborné literatury, doporučení vhodných školních pomůcek, aktivit při 

nácviku nové učební látky apod.



5. Cíle výzkumu a jeho vyhodnocení 

Autorka vyhodnotí v této části DP výzkum ve vztahu k cílům, které byly stanoveny na 

počátku. Znovu představí otázku vztahující se k prvotnímu cíli výzkumu, zdali jsou 

konzultace na počátku školní docházky efektivní formou spolupráce mezi rodinou a 

školou.

5.1. Interpretace výsledků ve vztahu k prvnímu cíli výzkumu

Za efektivní formu spolupráce můžeme považovat takovou formu, která se zaměřuje 

nejen na výchovu a vzdělávání žáka, ale i na vztahy, komunikaci, užší spolupráci mezi 

účastníky vzdělávacího procesu, tj. školy a rodiny.

Podle interpretací výzkumu u jednotlivých výzkumných vzorků je zřejmé, že je 

individuální přístup učitele k rodičům a zejména k žákovi vhodným způsobem. Přispívá 

ke zkvalitnění efektivní spolupráce mezi rodinou a školou na počátku školní docházky. 

Učitel prostřednictvím individuálního přístupu rozvíjí osobnost žáka, rozvíjí jeho 

schopnost sebehodnocení, poskytuje mu možnost obhájit svůj názor. S rodičem může 

prostřednictvím individuálního přístupu úzce spolupracovat, řešit konkrétní problémy, 

nalézat vhodná řešení pro podporu rozvoje osobnosti žáka.

Konzultace rodič – žák – učitel mohou být jednou z efektivních forem spolupráce, která 

přispívá k úspěšnému vzdělávání a výchově ve školním prostředí i mimo něj. Je však 

nutné podotknout, že vše může fungovat pouze tehdy, budou-li všechny tři zúčastněné 

strany dodržovat předem stanovená pravidla nebo podmínky, na kterých se společně 

dohodly v úvodních (prvních) konzultačních hodinách. Další podmínkou pro vytvoření 

efektivní spolupráce mezi rodinou a školou je pravidelné setkávání rodiče, žáka a 

učitele na konzultacích, kde budou zhodnoceny pokroky a nastíněny další postupy ve 

vzdělávání a výchově žáka. Podstatnou podmínkou je vzájemné stanovení cílů, které 

jsou důležitým předpokladem pro fungování efektivní spolupráce.



Autorka DP v průběhu výzkumu zdůraznila, že značný podíl na zavedení konzultací do 

školy má právě program Začít spolu, podle kterého se vybraná škola, kde byl výzkum 

prováděn, řídí. 

Škola, (pedagogové i vedení školy) s programem Začít spolu má zájem rozvíjet 

spolupráci s rodinou, ale nejen prostřednictvím konzultací. Ty jsou jen jedním z mnoha 

bodů, které mohou k efektivitě spolupráce přispět.

5.2. Interpretace výsledků ve vztahu k druhému cíli výzkumu

Druhým cílem výzkumu bylo zjistit, zda konzultace splnila přínos pro jednotlivé 

účastníky na počátku školní docházky.

Očekávání a přínos konzultací pro rodiče

Za pozitivní přínos konzultací převážná část dotazovaných považuje to, že se zaměřují 

na osobnost žáka a individuální přistup k němu. Rodiče mají možnost získat konkrétní 

informace o prospěchu, vzdělávání, chování a adaptaci dítěte v kolektivu. Mají 

příležitost se s učitelem setkávat osobně, navázat s ním užší spolupráci a vzájemnou 

komunikaci. Mají možnost řešit podstatné problémy a nalézat jejich společná řešení. 

Prostřednictvím konzultace mohou sdělit námitky, návrhy, popř. připomínky, které 

následně s učitelem a s žákem mohou řešit. Prostřednictvím konzultace mohou lépe 

poznat program Začít spolu. Mohou se zapojovat do dění školy. Jako velké pozitivum 

shledávají to, že se konzultace alespoň dvakrát do roka konají za přítomnosti žáka, vidí 

své dítě reagovat na dané situace. Přesto jsou toho názoru, že konzultace žáci ocení 

především ve vyšším ročníku.

Během výzkumu se autorka DP zajímala o průběh konzultace ve třech zmíněných 

třídách, které byly do výzkumu zahrnuty. V průběhu zúčastněného pozorování autorka 

zjistila, že do tříd chodí i děti cizinci (Rusové, Vietnamci, Ukrajinci, Slováci). Převážně 

jejich rodiče, konzultační hodiny nenavštěvují. Přitom se jedná o počátky školní 

docházky, kdy se podle učitelek projevuje největší zájem rodičů o vzdělávání svého 

dítěte. Zřejmě tu brání jazyková bariéra, se kterou se dospělí (rodiče) potýkají daleko 



obtížněji než jejich děti. Autorka během výzkumu neměla příležitost s rodiči cizinci 

hovořit a ani dotazníky od nich zpět nezískala.

Stále se zabývá otázkou, čím může být způsobeno, že se někteří rodiče nezajímají o 

vzdělávání svého dítětem nejen na počátku školní docházky, ale i v jejím průběhu? Tato 

otázka je pro ni stále otevřená a nevyjasněná. Autorka se může pouze domnívat, v čem 

může být jistý problém, např. obava a ostych, bariéra v komunikaci, zaneprázdněnost 

rodičů, nezájem, špatná informovanost apod.

Očekávání a přínos konzultací pro žáky

Žáci prvních tříd mají pouze nejasná a zkreslená očekávání od konzultačních hodin. Je 

to dáno tím, že se jich v loňském roce zúčastnili společně s rodičem i s učitelem poprvé. 

Žáci prvních tříd ne zcela vnímají význam a přínos konzultací. Učitelé však žáky o 

průběhu konzultace informovali, společně se na ně připravovali, ale zatím by se dalo 

říci, že se jedná o počátky jedné z efektivních forem spolupráce.

Přínos konzultací pro žáky shledávají dotazovaní v tom, že žák má příležitost si 

vyslechnout názor, hodnocení a popř. doporučení učitelkou a rodičem. Má možnost 

reagovat, reflektovat a hodnotit sám sebe. Naučit se komunikovat a formulovat své 

odpovědi.  Získat pocit důležitosti a zodpovědnosti. Naučit se přijímat názory ostatních. 

Celý průběh konzultace se odehrává za jeho přítomnosti. Dotazovaní jsou toho názoru, 

že větší přínos konzultací ocení žák ve vyšším ročníku.

Očekávání a přínos konzultací pro učitele

Přínosem i očekáváním pro učitele je možnost zjistit podstatné informace o dítěti, jeho 

rodině a o jeho sociálním zázemí, zjistit zájem rodičů o své dítě a o dění ve škole. Učitel 

má příležitost sledovat interakci mezi rodičem a dítětem. Může si vyslechnout názory, 

připomínky, případně návrhy a doporučení rodičů. Učitelé mají možnost rodičům 

poskytnout možnosti v oblasti výchovy a vzdělávání dítěte. Navazují s rodinou užší 

spolupráci. Ta je důležitá pro budování vztahů, zároveň je bude motivovat a v další 

spolupráci posune dál.



5.3. Interpretace výsledků ve vztahu k třetímu cíli výzkumu

Autorka DP se zabývala i otázkou, vztahující se ke třetímu cíli výzkumu. Vyhovují 

rodičům více konzultace rodič – žák – učitel, nebo klasické třídní schůzky a proč?

Z pohledu rodičů

Rodiče jsou toho názoru, že jak konzultace rodič – žák – učitel, tak klasické třídní 

schůzky jsou důležité. V obou dvou zmíněných schůzkách shledávají pozitiva. Výhody 

konzultací vidí v konkrétním zájmu o jednotlivého žáka, konzultace se zaměřují se na 

podporu, výchovu a vzdělávání žáka, zaujímají individuální přístup k žákovi i k 

rodičům, probíhají v soukromí, řeší se konkrétní a podstatné věci již zmíněné. 

Nevýhody konzultací shledávají v tom, že jsou časově náročné na přípravu učitele, 

někdy negativně působí i na žáka (stres); konání konzultací probíhá v časech, kdy jsou 

někteří rodiče v zaměstnání a nemají tak možnost se na konzultace dostavit.

Třídní schůzky jsou pro rodiče stejně podstatné jako konzultace, protože se na nich řeší 

i organizační věci týkající se fungování školy, třídy. Plánují se akce, výlety, exkurze, 

školy v přírodě apod. Rodiče mají možnost se setkat s ostatními rodiči, mohou společně 

diskutovat o aktuálních věcech, popř. problémech za přítomnosti učitelů, kteří v dané 

třídě vyučují. Rodiče jsou toho názoru, že obojí má své klady a nejsou zastáncem jen 

jedné ze zmíněných schůzek.

Z pohledu učitelů

Dotazované učitelky jsou také přesvědčeny o tom, že jak konzultace, tak třídní schůzky 

jsou důležité. Konzultace vnímají přínosné v tom, že se zaměřují na žáka, poskytují 

soukromý prostor pro vyjádření názorů, postojů, námitek všech tří zúčastněných stran. 

Třídní schůzky vnímají jako důležité pro organizační a všeobecné záležitosti týkající se 

každodenního života školy.  Přesto, jedna ze tří dotazovaných učitelek dává větší 

přednost třídním schůzkám. Jak sama říká, konzultace jsou pro ni velmi časově náročné, 

a to nejen na přípravu. 



5.4. Interpretace výsledků ve vztahu k čtvrtému cíli výzkumu

Čtvrtým cílem výzkumu byla analýza konzultací rodič – žák – učitel z pohledu 

dokumentu Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA.

Na základě analýzy konzultací z pohledu dokumentu Kompetentní učitel 21. století: 

Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA autorka vyhodnotila, jakým způsobem se 

naplňují kritéria a indikátory kvality z oblasti Rodina a komunita v konzultačních 

hodinách programu Začít spolu.

Všechna kritéria kvality se během konání konzultačních hodin uplatnila. Indikátory 

s tím související už o něco méně. Osvědčily se zatím jen ty, které jsou nutné pro 

navázání a vytvoření vzájemné spolupráce, komunikace. Dále pak indikátory, které se 

zaměřují na celkový rozvoj, výchovu a vzdělávání dítěte. Důležitým a podstatným 

faktem je také to, že se jednalo o jeden z prvních počátků vzájemné spolupráce a 

komunikace mezi rodičem, žákem a učitelem v prvních ročnících. Další využití kritérií 

a indikátorů se jistě prokáže a uplatní v praxi při dlouhodobější spolupráci.

Autorka na základě výzkumné analýzy zjistila, že kritéria a indikátory kvality z oblasti 

Rodina a komunita se při konzultacích rodič – žák – učitel v programu Začít spolu 

efektivně uplatňují. Jedná se tedy o jednu z možných a významných forem spolupráce, 

při které dochází k naplňování indikátorů kvality, což dokazují i výše uvedené praktické 

příklady.



V. Závěr 

Nasnadě, že DP, kterou autorka předkládá, je prací pro pedagogickou i nepedagogickou 

(rodiče) veřejnost vhodná, použitelná a inspirující. 

Již v úvodu své DP naznačila, že prvopočáteční spolupráce s rodiči je pro ni téma, ve 

kterém nezískala dostatečné množství potřebných poznatků a zkušeností během svého 

působení na vysoké škole. Proto si jako téma své diplomové práce zvolila Formy 

spolupráce rodiny a školy na počátku školní docházky. To ji přimělo ke studiu odborné 

pedagogické literatury, která se otázkou spolupráce zabývá.

Autorka práci opřela o teoretické poznatky, o znalost současných programů zaměřených 

na zlepšení výchovně vzdělávací práce v nižších třídách ZŠ, hlavně v rámci programu 

Začít spolu. Sledovala jejich opodstatnění a efektivní využitelnost. V teoretické části si 

uvědomila náročnost a problematiku spolupráce rodiny a školy. Zjistila, že vztahy mezi 

účastníky výchovného a vzdělávacího procesu mohou mít jistá očekávání a požadavky 

na kvalitní spolupráci. 

Praktická část výzkumu autorce umožnila získat a uplatnit nově získané zkušenosti v 

učitelské profesi. Výzkum, který se zabýval metodou konzultace, ji ujistil, že přímý 

kontakt mezi jejími aktéry je výraznou a efektivní formou spolupráce, který může včas 

zabránit případným konfliktům (problémům).  Autorka je nyní přesvědčena o tom, že 

metoda konzultací je nejen přínosná, obohacuje vztahy rodič – žák – učitel s cílem 

neformální spolupráce mezi rodinou a školou, ale především zdůrazňuje individuální 

zájem o konkrétního žáka.

Ve zpracování DP autorka shledává mnoho kladů, které jsou vhodnou inspirací pro 

kvalitní vedení spolupráce a komunikace mezi rodinou a školou. Uvědomuje si, že je 

důležité hledat řešení, která pomohou rozvíjet vzájemnou spolupráci a zároveň osobnost 

dítěte ve výchově a vzdělávání.  Diplomová práce je pro ni motivací, ale převážně 

poučením, jakým způsobem je možné předcházet případným problémům, které mohou 

ve školním prostředí nečekaně nastat. Veškeré poznatky, které získala, může nyní 

využít ve své budoucí učitelské profesi, ale i při každodenní komunikaci a spolupráci se 

svými kolegy (učiteli).
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	Autorka pozorovala průběh konzultací v prvních třídách. Zajímala se o celkovou atmosféru konzultací, cíle setkání, role účastníků v komunikaci a o vztahy mezi jednotlivými účastníky. Dále se seznámila se školními dokumenty, používanými v průběhu konzultace.
	Metodu dotazníku s otevřenými otázkami pro rodiče využila autorka ke zjištění, jaký je jejich pohled na konzultace. Se třemi rodiči pak udělala doplňující rozhovor.

