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Abstrakt 

Tato práce se zaměřuje na popsání vztahu mezi nestátními neziskovými organizacemi (NNO) 

a základními školami (ZŠ) v Liberci. Důraz je kladen na zjištění, zda mezi oběma aktéry 

dochází ke spolupráci, jaký vztah k ní má ZŠ, jaké jsou nejčastější důvody přijetí a odmítnutí 

součinnosti a jaké formy kooperace se vyskytují. V práci jsou také popsána doporučení, jak 

by měla NNO postupovat při oslovení ZŠ, aby ke spolupráci došlo. Tyto informace vznikly na 

základě rozhovorů provedených se zástupci obou aktérů.  
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Abstract 

This thesis focuses on describing the relationship between non-governmental non-profit 

organisations (NGO) and primary schools in Liberec. Additional importance is given to 

finding whether both parties cooperate, what is the relationship of primary school to the 

cooperation, what are the most common reasons for accepting and declining offers for 

cooperation and what forms does the cooperation take. This thesis also presents suggestions 

how should NGOs proceed when approaching primary schools to ensure cooperation in the 

future. The background information for this thesis arose from discussions held with 

representatives of both parties.   

 

Keywords 
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Vymezení tématu a vstupní diskuze 

Za téma bakalářské práce jsem si zvolil popsání vztahu mezi základními školami a 

neziskovými organizacemi při procesu neformálního vzdělávání. Toto téma jsem si vybral, 

protože se osobně účastním realizace různých neformálně vzdělávacích aktivit, které jsou 

určeny pro studenty základních i středních škol na Liberecku. Během posledních dvou let 

jsem se podílel na přípravě programu i samotné realizaci zážitkového projektu s názvem 

Labyrint vědy, her a poznání, jehož cílem bylo podpořit vzdělávání přírodních a technických 

předmětů u žáků šesti partnerských škol Libereckého kraje. Primárním cílem bylo prohloubit 

zájem žáků právě o tyto předměty a propojovat odborné vzdělávací cíle s rozvojem klíčových 

kompetencí. Tento projekt je z velké části financován Evropským sociálním fondem (ESF) a 

také spolufinancován prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (OP VK) a státního rozpočtu České Republiky. Při tvorbě své práce 

bych rád zjistil, jak přistupuje vedení vybraných základních škol (zástupci veřejného sektoru) 

k potenciální spolupráci s neziskovými organizacemi (zástupci sektoru občanského). Zda je 

tato spolupráce v regionu hojná a vítaná nebo zda spíše dochází k odmítání a nedůvěře 

k menším neziskovým organizacím. Rád bych zjistil, na co si má dát nezisková organizace 

pozor při nabízení realizace svého projektu, a jak postupovat, aby byl její nápad přijat 

s kladným hodnocením.  

Institut sociologických studií 

Projekt bakalářské práce 



 
 

Cílem mé bakalářské práce je popsat a analyzovat vztah a chuť k potenciální spolupráci mezi 

základními školami a neziskovými organizacemi. Rád bych formuloval pár základních rad, 

které by byly prospěšné proto, aby mohla spolupráce v budoucnosti vůbec vzniknout.  

Mezi základní výzkumné otázky zahrnuji: 

 Jak reagují základní školy na potenciální spolupráci s neziskovými organizacemi? 

 Z jakého důvodu je spolupráce přijata/odmítnuta?  

 Jaký by měl být lepší postup při představení projektu, aby ke spolupráci došlo?  

Teoretická východiska  

Vzdělávací soustava je řízena vzdělávací politikou. Přičemž vzdělávací soustava je souhrn 

všech škol a vzdělávacích institucí, do kterých řadíme i instituce podpůrné a kulturně 

osvětové, které jsou nezbytné k zajištění vzdělání [Veselý 2005: 279]. 

 Důležité je znát roli občanského sektoru ve veřejné politice. Uvažujeme o pěti typech 

organizací občanských společností (OOS), podle toho jakou funkci OOS ve společnosti 

zastává. Zda reaguje na nové situace, zda očekává, že bude chránit své členy nebo poskytuje 

členům prostor pro sebevyjádření. To je jen ukázka toho, podle čeho můžeme OOS dělit a jak 

je rozlišovat. Další možností diferenciace je rozdělení na staré a nové. Toto rozdělení 

přetrvává především v postkomunistických zemích střední Evropy. Ve zkratce se tyto dva 

typy liší ve svém partnerském vztahu se státem. Staré OOS zastávají spíše korporativistický 

model, zatímco nové OOS velmi často při svém řešení netradičních problémů naráží na 

konzervatismus státních úředníků, a proto dochází ke konfliktu [Frič, Bútora 2005: 156-157]. 

Neformální vzdělávání je veškeré vzdělávání, které nevede k ucelenému školskému 

vzdělávání. Je realizováno mimo školský vzdělávací systém. Zaměřuje se na určité skupiny 

v populaci a je organizováno různými institucemi [Kalous, Veselý 2006: 32].  

Analýza vzdělávací politiky by byla neúplná, kdyby nedošlo k přesnému pojmenování aktérů, 

kteří tuto oblast politiky ovlivňují. I na poli vzdělávací politiky dochází ke konfliktům, a proto 

nemůže být vždy uspokojen každý. Mezi aktéry vzdělávací politiky patří: politici, školská 

administrativa, studenti, učitelé, zaměstnavatelé, rodiče, experti a církev [Veselý 2005: 295]. 

Rád bych také hledal vhodná teoretická východiska v této oblasti. Jak by měla taková nestátní 

nezisková organizace (NNO) fungovat. Úspěšnost takovéto organizace zpravidla závisí na 

těchto základních požadavcích. Měla by mít srozumitelné poslání, měla by strategicky 

plánovat a také by rozhodně měla disponovat funkčními statutárními orgány. Nemělo by jí 



 
 

chybět vícezdrojové financování a schopný fundraiser, který bude aktivně vyhledávat finance, 

které může organizace použít. NNO by měla rozvíjet svoji vlastní firemní kulturu a mít jasná 

vnitřní pravidla. Také by se měla dostat do podvědomí veřejnosti [Šedivý, Medlíková 2011: 

7]. Role nestátních neziskových organizací je současnou společností podceňována, i když 

pomáhá lidem budovat pocity vzájemné spolupráce a důvěry, na kterých právě závisí 

fungování trhu i demokracie. Tyto organizace jsou jakýmsi mezičlánkem, který spojuje 

občana a stát a umožní tak člověku participovat na veřejné politice ještě jiným způsobem než 

jen aktivní volební účastí. V dnešní době je však funkce většiny nestátních neziskových 

organizací spíše v poskytování služeb než charakteru mobilizace občanů. Z hlediska 

demokracie jsou různé občanské organizace tohoto typu jedním z důležitých mechanismů pro 

zpětnou vazbu, protože mohou upozorňovat na možné ohrožení fungování demokratických 

principů. Často také dokáží pojmenovat a formulovat nový společenský fenomén [Role 

neziskových organizací ve společnosti: (online)]. 

Předpokládané metody 

V první řadě bych rád oslovil ředitele jednotlivých základních škol, popřípadě někoho 

z vedení školy, které se projektu aktivně účastnily anebo naopak účast právě na výše 

zmiňovaném projektu odmítly. Hlavní metodou pro sběr dat budou rozhovory. Předpokládám, 

že se z rozhovorů dozvím, proč k dané spolupráci na konkrétním projektu došlo, popřípadě 

nedošlo a jak byla kooperace mezi neziskovou organizací a základní školou oboustranně 

vnímána. V praktické části práce (případová studie) budu také vycházet z vlastního 

pozorování, ze spolupráce s organizátory a zapojenými pedagogy, kteří plnili funkci 

odborných konzultantů, a spolupodíleli se na obsahu veškerých aktivit, které v projektu 

LVHP proběhly.  

Předpokládaná struktura práce 

1. Úvod, uvedení do problému 

2. Teoretická východiska neformálního vzdělávání 

3. Samotný projekt LVHP 

4. Role neziskových organizací v neformálním vzdělávání. 

5. Analýza dat získaných z rozhovorů  

6. Závěr, hlavní zjištění 
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Úvod 

Za téma bakalářské práce jsem si zvolil zanalyzování vztahu mezi základními školami a 

nestátními neziskovými organizacemi při procesu neformálního vzdělávání. Toto téma jsem si 

vybral, protože se osobně účastním realizace různých neformálně vzdělávacích aktivit, které 

jsou určeny pro studenty základních i středních škol na Liberecku.
1
 Ve své práci bych se rád 

zaměřil na vztahy mezi veřejným a občanským sektorem při spolupráci právě během 

neformálního vzdělávání,
2
a to na konkrétním příkladu vztahu NNO (občanský sektor) a ZŠ 

(veřejný sektor), které jsem vybral jako zástupce obou sfér.
3
 Rád bych zjistil, zda je tato 

spolupráce v regionu hojná a vítaná, nebo zda spíše dochází k odmítání a nedůvěře k 

neziskovým organizacím. Toto téma jsem si vybral vzhledem k tomu, že je nepopsané a 

neprobádané. O jednotlivých bodech vztahu mezi těmito dvěma stranami jsem v odborné 

literatuře našel jen velmi málo. Rád bych zjistil, na co si má dát nezisková organizace pozor 

při nabízení realizace svého projektu, a jak postupovat, aby byl její nápad přijat s kladným 

hodnocením. 

1. Výzkumné cíle a otázky 

1.1. Výzkumné cíle 

1. Popsat vztah k potenciální spolupráci ze strany ZŠ. 

2. Odhalit důvody přijetí a odmítnutí spolupráce. 

3. Formulovat praktická doporučení, jak by měla NNO postupovat při oslovení ZŠ.  

1.2. Výzkumné otázky 

 Existuje spolupráce mezi NNO a ZŠ? 

 Jak moc spolu obě strany spolupracují? 

 Jaké jsou formy spolupráce? 

 Kdo je iniciátorem spolupráce? 

 Jaká je reakce ZŠ na potenciální spolupráci při oslovení NNO? 

 Co ovlivňuje rozhodnutí ZŠ, zda ke spolupráci dojde? 

                                                           
1
 Během posledních dvou let jsem se podílel na přípravě programu i samotné realizaci zážitkového projektu 

s názvem Labyrint vědy, her a poznání, jehož cílem bylo podpořit vzdělávání přírodních a technických předmětů 

u žáků šesti partnerských škol Libereckého kraje. Primárním cílem bylo prohloubit zájem žáků právě o tyto 

předměty a propojovat odborné vzdělávací cíle s rozvojem klíčových kompetencí. Tento projekt byl z velké části 

financován Evropským sociálním fondem (ESF) a také spolufinancován prostřednictvím Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a státního rozpočtu České republiky. 
2
 Více v podkapitole 3.5.1.  Neformální vzdělávání.  

3
 Více v kapitole 3.4. Spolupráce veřejného sektoru a NNO. 
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 Jak je zdůvodňován kladný či záporný postoj ZŠ ke spolupráci s NNO? 

 Jaká je zkušenost NNO se spoluprací se ZŠ? 

 Jaké strategie NNO volí, aby byla spolupráce navázána? 

2. Metodologie 

Na základě stanovených výzkumných cílů jsem zvolil pro svou práci kvalitativní přístup, 

jehož úkolem je hloubkově probádat zkoumaný fenomén a zjistit o něm co největší množství 

informací [Švaříček, Šeďová 2007: 24]. Při kvalitativním výzkumu se snažíme zkoumané 

jevy vnímat, tak jako je vidí jednotlivci, případně skupiny. Položíme si spíše obecnou úvodní 

výzkumnou otázku namísto většího množství konkrétních hypotéz. Často se setkáváme se 

situací, kdy jsou data nasbírána z relativně malého vzorku respondentů [Nekola, Veselý a 

Ochrana 2007: 150]. 

Má bakalářská práce má explorační charakter. Mapuji neprobádanou oblast a snažím se 

popsat a postihnout co největší variabilitu v rámci mnou daného omezení. Vědomě do svého 

výběru respondentů zahrnuji rozmanité ZŠ i NNO. Během práce jsem využíval jednotlivé 

prvky případové studie. Tento způsob je pro mou práci vhodný také proto, že díky užšímu 

zaměření jsem měl možnost podrobnějšího probádání daného jevu, a především mi pomohl 

v pochopení vzájemných souvislostí při spolupráci NNO a ZŠ. Případová studie se používá 

zejména v případech zkoumání problémů, které ještě nejsou tak probádány a pohled na ně 

může být leckdy špatně srozumitelný [Nekola, Veselý a Ochrana 2007: 150]. Vztah NNO a 

ZŠ tuto podmínku přesně splňuje. 

Vztah NNO a ZŠ je o zachycení složitosti daného problému a o popisu jednotlivých vztahů 

v jejich celistvosti [Hendl 2005: 104]. V jiném zdroji se dočteme, že díky případové studii 

nezískáme nové výsledky, ale tento design je výborným doplněním pro studie již vzniklé nebo 

pro ty, které na stejné téma teprve vzniknout [Lijphart 1971: 691]. Neznamená to však, že by 

případová studie nebyla plnohodnotnou výzkumnou strategií, i přesto že je v mnoha 

odborných textech řazena jako vhodná pro počáteční fázi výzkumu. Jejím problémem je 

ovšem složitá generalizace [Nekola, Veselý a Ochrana 2007: 152]. Ve své práci využiji 

zejména prvky interpretativní případové studie, díky které nevzniká žádná nová teorie, ale je 

založena na konceptech, které již existují [Lijphart 1971: 691].  
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2.1. Kritéria kvality výzkumu 

Ke kritice kvalitativního výzkumu dochází tedy zejména proto, že jeho výsledky jsou 

nezobecnitelné a neobjektivní. Pokud však dodržíme základní pravidla kvalitativního 

výzkumu: pravdivost, důvěryhodnost, přenositelnost a spolehlivost, můžeme snížit riziko 

špatné kvality výsledků. K naplnění důvěryhodnosti jsem ve své práci přispíval zejména 

vhodným výběrem respondentů a přímými citacemi z rozhovorů s nimi provedenými 

[Švaříček, Šeďová 2007: 33]. U pojmu přenositelnost se také můžeme setkat s ekvivalentem 

aplikovatelnost; oba dva tyto pojmy vychází z konceptu vnější platnosti. Vnější platnost poté 

vypovídá o tom, do jaké míry můžeme naše výsledky zobecnit na celou větší část populace. 

Přenositelnost výzkumu jsem snažil zajistit hlavně propojením záměrů mé práce s odbornou 

literaturou [Švaříček, Šeďová 2007: 36]. Dosáhnout při výzkumu spolehlivosti může být 

někdy velmi obtížné, protože ne všechny metody jsou zcela standardizovány a může dojít 

k tomu, že každý badatel dosáhne jiných výsledků. Aby byla má práce konzistentní, všechny 

rozhovory s respondenty jsem si nahrával a informace z nich jsem později použil ve své práci 

[Švaříček, Šeďová 2007: 40]. 

Při svém kvalitativním výzkumu jsem sbíral data zejména pomocí polostrukturovaných 

rozhovorů a pomocí pozorování. Kvalitativní analýza a interpretace dat by se dala 

charakterizovat jako hledání vztahů mezi daty a jejich následné spojování do kategorií, které 

tvoří logické celky [Švaříček, Šeďová 2007: 15]. 

Pomocí kvalitativního výzkumu jsem se snažil zjistit, jak je vzájemná spolupráce NNO a ZŠ 

vnímána jejich zástupci, které jsem si vybral. Proto je mým cílem snažit se porozumět 

problematice očima samotných aktérů a k tomu mi rozhovory posloužily jako výborný nástroj 

[Švaříček, Šeďová 2007: 18]. 

2.2. Výběr respondentů 

2.2.1.Předvýzkum 

První rozhovor jsem provedl s Mgr. Benjaminem Mlýnkem, který několik let pracoval 

v nadaci Adra a je aktivním členem občanského sdružení, které pořádá letní tábory pro 

studenty libereckých gymnázií. Díky své pracovní zkušenosti i zájmové činnosti mi velmi 

pomohl proniknout hlouběji do vztahu NNO a ZŠ a pomohl mi zorientovat se v základních 

problematikách. Na základě informací, které mi poskytl, jsem vypracoval scénáře pro 

polostrukturované rozhovory se zástupci ZŠ a NNO.  



6 
 

Respondenty pro svou bakalářskou práci jsem vybíral na základě úsudku a předem 

připravených kritérií. Snažil jsem se o co největší rozmanitost, abych pokud možno pokryl 

různé varianty situací a vztahů.  

2.2.2.Základní školy 

Na území města Liberce je v dnešní době v provozu 31 základní škol, rozhovor jsem provedl 

se zástupci pěti z nich. Školy jsem si vybíral podle několika kritérií. Bral jsem v potaz 

velikost školy z hlediska počtu žáků, kteří ji navštěvují. Dále jsem uvažoval lokalitu školy, 

zejména umístění a charakter čtvrti, kde se škola nachází (zda se nachází v centru města nebo 

na jeho periferii, na sídlišti nebo v oblasti, kde převažují rodinné domky). Dalším kritériem 

při mém výběru bylo zaměření školy, tj. fakt, zda je výuka v dané škole nějak specializována. 

Na základě takto stanovených kritérií jsem si vybral pět základních škol.
4
 

název školy počet žáků Lokalita zaměření 
kód pro 

citaci 

ZŠ Česká 550 
okrajová část, 

sídliště 

rozšířená výuka 

jazyků 
ZŠ1 

ZŠ Husova 370 
centrum, husté 

zalidnění 

rozšířená výuka 

jazyků 
ZŠ2 

ZŠ U školy 330 

okrajová část 

centra, řídké 

zalidnění 

rozšířená výuka 

tělesné výchovy 
ZŠ3 

ZŠ Ostašov 280 
periferie, rodinné 

domky 
x ZŠ4 

ZŠ Broumovska 380 
sídliště, husté 

zalidnění 
x ZŠ5 

 

2.2.3.Nestátní neziskové organizace 

V celé České republice existuje obrovské množství nestátních neziskových organizací,
5
 a 

proto jsem se i jejich výběr snažil specifikovat podle nějakých kritérií. Asi nejzásadnějším 

z nich byl fakt, jakou činností se daná NNO zabývá a z jakého oboru může tedy ZŠ svou 

službu nabídnout. Dále jsem bral v úvahu tradici NNO, tedy kolik let již uplynulo od jejího 

založení. Také jsem se řídil podle pole působnosti, na kterém daná NNO operuje, zda se jedná 

o organizace celorepublikové velikosti, či pouze organizaci lokální, která své služby 

                                                           
4
Medailonky jednotlivých základních škol, se kterými jsem prováděl rozhovory, se nachází v příloze č. 3. 

5
 Celkový počet NNO v ČR k prosinci 2013 je 126087. zdroj: ČSÚ 
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poskytuje pouze na malém území. Když jsem zvážil všechna tato kritéria, do výzkumu jsem 

zařadil těchto pět organizací.
6
 

název NNO Činnost Založení pole působnosti 
kód pro 

citaci 

Ratab 
zážitková 

pedagogika 
1989 město Liberec NNO1 

Čmelák 
ekologická 

výchova 
1995 

Liberecký kraj – 

Severní Čechy 
NNO2 

SPPolek 

upevňování 

vztahů, sociálně 

patologické jevy 

2001 

část města 

(Vratislavice nad 

Nisou) 

NNO3 

Svaz skautů a 

skautek ČR 

tradiční činnost, 

skautská výchova 

1919 (navazuje 

na svaz Junáků) 
celá ČR NNO4 

Motyčkovic 

klika 

netradiční akce, 

propojenost dětí a 

rodičů 

2006 Město Liberec NNO5 

 

2.3. Sběr dat 

Techniku, která přinesla mému výzkumu nejvíce dat, představovaly polostrukturované 

rozhovory se zástupci základních škol a NNO. Celkem jsem provedl jedenáct rozhovorů, 

z toho jeden mi posloužil jako předvýzkum, pět rozhovorů jsem provedl se zástupci NNO a 

dalších pět s členy vedení ZŠ v Liberci (s řediteli případně jejich zástupci). 

Při realizaci rozhovoru jsem postupoval podle předem připraveného scénáře, který obsahoval 

několik okruhů otázek, ty jsem vypracoval na základě předvýzkumu. Měl jsem vytvořené dva 

scénáře. Jeden s otázkami vytvořenými pro zástupce základních škol, druhý pro zástupce 

NNO. Čtyři z pěti zástupců ZŠ chtěli, aby informace, které mi poskytnou, zůstaly anonymní, 

proto jsem se rozhodl v textu výpovědi částečně anonymizovat, neuvádím informace o 

konkrétních osobách, ale pouze o organizacích (ZŠ, NNO), které zastupují.  

Vzhledem k tomu, že jsem během rozhovorů získával nové a nové informace, které byly pro 

můj výzkum relevantní, a při vytváření scénářů rozhovorů mě nenapadlo se na ně zeptat, 

oslovoval jsem některé respondenty znovu zpětně mailem. Jednalo se především o zástupce 

NNO. Vždy mi vyšli vstříc a potřebné doplňující informace zaslali obratem zpět. Touto cestou 

jsem získával i některé další informace od zástupců ZŠ, na které během rozhovoru nedokázali 

odpovědět.  

                                                           
6
Medailonky jednotlivých NNO, se kterými jsem prováděl rozhovory, se nachází v příloze č. 4. 
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Druhou, doplňující technikou, je analýza příslušných dokumentů o neziskových organizacích. 

Tyto dokumenty jsou dalšími zdroji dat, které poskytují jiný pohled na zkoumané jevy. 

Kombinací daných technik bude zajištěna triangulace získaných dat.  

2.4. Analýza dat 

Všechny rozhovory jsem si nahrával a informace z nich jsem použil při vytváření této práce. 

Na základních školách jsem interview prováděl buď s řediteli, s jejich zástupci nebo s 

výchovnými poradci. Jednotlivé rozhovory se lišily délkou i množstvím relevantních 

informací, které jsem z nich získal. Obecně platilo, že rozhovory se zástupci ZŠ byly kratší a 

stručnější. Oproti tomu lidé z NNO se rozpovídali daleko více a byli sdílnější. Data jsem 

analyzoval jednoduchou tematickou analýzou. Vybrané pasáže všech rozhovorů jsem si 

přepsal a snažil se je utřídit podle tematických okruhů, které vycházely ze scénáře rozhovorů. 

Z takto získaných dat jsem se snažil vytvořit celek, který by se dal použít do mé práce. 

Získané informace jsem podpořil citacemi z interview.  

3. Teoretická východiska 

V této kapitole bych rád objasnil pojmy, se kterými budu v práci nadále pracovat. Chtěl bych 

se věnovat nestátnímu neziskovému sektoru a jeho úloze ve společnosti. Blíže popíšu nestátní 

neziskové organizace, jejich úlohu a úspěšnost a vymezím pojmy spojené se vzdělávací 

soustavou. 

3.1. Neziskový sektor 

Nestátní neziskový sektor, jehož označení klade důraz na fakt, že jeho cílem není vytvářet 

zisk a přerozdělovat jej mezi vlastníky, působí jako jakýsi spojovací můstek mezi státem a 

trhem. Proto se můžeme někdy setkat s označením „třetí sektor“.
7
 Můžeme se také setkat 

s názvy jako dobrovolnický sektor,
8
 který upozorňuje na dobrovolnickou činnost, nebo 

nevládní či nezávislý sektor.
9
 Tato označení kladou důraz na nezávislost na vládě. 

V neposlední řadě se setkáváme s pojmem občanský sektor; toto označení zdůrazňuje 

vzájemnou propojenost NNO a občanské společnosti. Jednotlivým charakteristickým znakům 

                                                           
7
 Pojem zmíněn v: SKOVAJSA, M. a kol. Občanský sektor: Organizovaná občanská společnost v České 

republice. 2010. 
8
 Pojem zmíněn v: FRIČ, P. Neziskové organizace a ovlivňovaní veřejné politiky: Rozhovory o neziskovém 

sektoru II. 2000.  
9
 Pojem zmíněn v: FRIČ, P. Neziskové organizace a ovlivňovaní veřejné politiky: Rozhovory o neziskovém 

sektoru II. 2000. 
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NNO se ještě budu věnovat později, důležité je si uvědomit, že ať se setkáme s jakýmkoliv 

označením, vždy se jedná o tu samou sféru [Frič 2000: 19]. 

3.1.1.Vývoj neziskového sektoru 

Neziskový sektor, tak jak ho známe dnes, je výtvorem moderní doby, která je nucena reagovat 

na rychlý společenský vývoj a vypořádávat se se sociálními změnami. S těmito myšlenkami 

se můžeme setkat už ve starověku. Jako jeden z prvních, kdo se zabýval myšlenkou soucítění 

s těmi, kteří se ocitnou v nouzi, byl Seneca, když uvažoval o tom, že stát nemůže pomocí 

zákonů zlepšit morálku a „že je třeba podat trosečníkovi pomocnou ruku“ [Kraus 2008: 9]. 

Velký rozmach zaznamenala filantropie ve středověku a ze zcela jasných důvodů je spojen 

s církví. Křesťanská myšlenka o lásce k bližnímu svému je návodem pro pomoc těm, kteří 

nejsou schopni „stát na vlastních nohách“. Další tehdejší osobností, která se zabývala vztahem 

chudých ke společnosti, byl Tomáš Akvinský, který hlásal, že ti, kteří jsou nemajetní, musí 

pracovat [Kraus 2008: 9-10]. 

3.1.2.Dobročinnost 

Na našem území již ve 13. století existovala charitativní činnost v podobě nadací na podporu 

duchovního vzdělání a církví, které se staraly o chudé, sirotky a staré lidi [Frič, Goulli 2001: 

33]. Ke změně dochází v době husitských válek, kdy posiluje vliv městského stavu, a 

dobročinnosti se věnují řemeslnické cechy. Po smrti Jana Husa byla představa učinit církev, 

v souladu s evangeliem, nestátní a neziskovou. Dobročinnost by se ve středověku dala dělit na 

obecně humanitární a dobročinnost, jejíž záležitosti byly duchovního rázu [Frič, Goulli 2001: 

34]. 

Dalším, pro středověk typickým, příkladem filantropické činnosti bylo zabezpečování 

duchovních potřeb v podobě zakládání klášterů, chrámů a dotace na zřizování a udržování 

oltáře. Častými byly také mešní nadace, které zabezpečovaly sloužení mší v určité oblasti po 

určitou dobu. Dárci do takovýchto nadací byli především aristokraté, ale i měšťané. Vznikaly 

také nadace studijní, které umožňovaly studium nemajetným studentům [Frič, Goulli 2001: 

35]. 

3.1.3.Spolková činnost 

Ve středověku existovalo velké množství nejrůznějších korporací, mnišských či rytířských 

řádů, vesnických obcí nebo řemeslnických cechů. Tato sdružení měla značný hospodářský a 

politický význam z hlediska organizace tehdejší společnosti. Příkladem mohou být právě 
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řemeslnické cechy, které kromě funkce ekonomické, poskytovaly jednotlivým členům 

vzájemnou podporu. Na podobné bázi také fungovala jednotlivá náboženská bratrstva, jež 

byla zřizována při farách. Mimo funkcí náboženských se zaobírala i funkcemi sociálními. 

Nejblíže modernímu pojetí organizace v neziskovém sektoru té doby, byly spolky tovaryšů. 

Šlo o společenství tvořené zaměstnanci, kteří společně usilovali o hájení svých sociálních 

zájmů. Takovéto organizace byly královskými nařízeními zakazovány, a proto se s prvními 

povolenými tovaryšskými spolky setkáváme až po husitské revoluci, kdy došlo k posílení 

vlivu městského stavu [Frič, Goulli 2001: 35-36]. 

3.1.4.Nástin historického vývoje 

Jak už jsem výše zmiňoval, s příchodem husitských válek ztrácí katolická církev vliv v oblasti 

filantropie. K obnovení tohoto postavení dochází opět po roce 1620 během rekatolizace. 

Nicméně pod vlivem renesance a humanismu stát postupně upevňuje svoji moc nad církví, 

takže dochází k vytlačení vzdělání i sociální péče do pozadí. Během osvícenství byla sociální 

péče centralizována v rukou státu, rušily se kláštery a pro humanitní účely byly založeny nové 

nadace, které poté fungovaly pod dohledem zemské vlády [Historie neziskových aktivit v ČR: 

(online)]. 

K enormnímu nárůstu spolkové činnosti docházelo během národního obrození, zhruba od 

roku 1830, kdy přibývaly společnosti a nadace, které podporovaly rozvoj národní kultury, 

umění, vzdělání a vědy. Povětšinou se tak dělo odděleně po dvou národních liniích – české a 

německé. Se vznikem Československé republiky v roce 1918 docházelo k rozvoji spolkových 

aktivit na základě národnostního principu. Po vzoru v zahraničí vznikly i první neziskové 

organizace a dalo by se říci, že v období první republiky dochází k největšímu rozkvětu 

neziskového sektoru [Historie neziskových aktivit v ČR: (online)]. 

Během německé okupace před druhou světovou válkou byl slibný vývoj neziskového sektoru 

přerušen, některé NO byly zrušeny, jiné byly v rukou státní moci. Po válce došlo, jako i 

v jiných oblastech, k obnově až 100 000 nejrůznějších spolků, ty nejvýznamnější se však 

dostaly pod vliv politických stran. Po roce 1948, kdy se dostali k moci komunisté, bylo 

omezeno sdružování občanů, a tudíž byl zastaven i spolkový život. Byly vytvořeny akční 

výbory, které si uměle nahradily volené orgány NO. Majetek církevních organizací a spolků 

byl zabaven a jednotlivé NO byly spojeny v dobrovolné organizace, které byly pod záštitou 

Národní fronty. Občané se zapojovali jen sporadicky a často jen formálně, protože to tak 

nakazoval režim. Služby, dříve poskytovány NO, byly nahrazeny státem, který si vytvořil 
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státní neziskový sektor. Ten se skládal z rozpočtových a příspěvkových organizací, které 

následně přispívaly na rozvoj v oblastech školství, zdraví a sociální péče [Historie 

neziskových aktivit v ČR: (online)]. 

Ke konci 60. let nastalo politické uvolňování a vypadalo to, že NO se začne blýskat na lepší 

časy. Vzrostl zájem širší veřejnosti o občanské záležitosti a došlo k obnově několika 

organizací, v čele se Sokolem nebo Junákem. Po srpnových událostech roku 1968 a během 

následné normalizace byl rozkvět znovu přerušen. Občanské aktivity byly vystaveny tvrdé 

represi a nebylo tedy logicky možné získat širší podporu z řad veřejnosti. Situace se začínala 

zlepšovat až v průběhu 80. let a definitivní zvrat v omezování chodu NO přichází s revolucí 

v roce 1989, kdy NO navazují na bohatou českou tradici. Rozvoj byl však i nadále velmi 

pomalý a vleklý, za což stále mohly dopady komunistického režimu. Centralistické tradice 

státní správy nebyly úplně správným podhoubím pro růst neziskové sféry v České republice. 

Za jednu z hlavních brzd byl považován fakt, že stát neumožňoval daňové zvýhodnění 

donorům, což způsobovalo to, že NO byly silně závislé na finanční podpoře státu [Historie 

neziskových aktivit v ČR: (online)]. 

3.2. Úloha neziskové sektoru ve společnosti 

Důležité je znát roli občanského sektoru ve veřejné politice. Uvažujeme o čtyřech typech 

organizací občanských společností (OOS),
10

 podle toho jakou funkci OOS ve společnosti 

zastává. Zda reaguje na nové situace, zda očekává, že bude chránit své členy nebo poskytuje 

členům prostor pro sebevyjádření. To je jen ukázka toho, podle čeho můžeme OOS dělit, a jak 

je rozlišovat. Další možností diferenciace je rozdělení na staré a nové. Toto rozdělení 

přetrvává především v postkomunistických zemích střední Evropy. Ve zkratce se tyto dva 

typy liší ve svém partnerském vztahu se státem. Staré OOS zastávají spíše korporativistický 

model, zatímco nové OOS velmi často při svém řešení netradičních problémů naráží na 

konzervatizmus státních úředníků, a proto dochází ke konfliktu [Frič, Bútora 2005: 156-157]. 

O poslání neziskového sektoru ve společnosti se vede rozsáhlá diskuze a často se setkáváme 

s velmi rozdílnými názory na dané téma. „Neziskové organizace bezesporu posilují pocity 

solidarity a komunity ve společnosti. Pomáhají lidem budovat tzv. „sociální kapitál“, 

povzbuzují procesy vzájemné spolupráce a tvorby důvěry, od kterých závisí fungování trhu i 

demokracie. Neziskové organizace vyplňují prostor mezi občanem a státem a umožňují mu 

participovat na veřejné politice jiným způsobem než prostřednictvím voleb“ [Role 

                                                           
10

 OOS a NNO používám ve své práci jako synonyma.  
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neziskových organizací ve společnosti: (online)]. Funkce neziskového sektoru se tak dají dělit 

do pěti oblastí. 

 funkce právní – snaží se prosazovat a hájit zájmy skupiny společnosti, která je 

většinou menšinová, protože majoritní názor bývá často automaticky 

zohledňován. S tímto případem se můžeme setkat v oblasti ochrany životního 

prostředí nebo při ochraně lidských práv; 

 funkce inovační – pohybuje se v oblastech, které jsou zpravidla nevýnosné, 

tedy pro stát velmi rizikové. Neziskový sektor v takové situaci plní funkci 

„pokusného králíka“; 

 funkce pomocná – NNO poskytují veřejnosti ty služby, které na trhu nenajdou, 

a jejich snahou je vytvořit ze společnosti pospolitou skupinu. Zpravidla se 

jedná o pomoc těm, kteří ji potřebují a nemohou si dovolit ty služby, které jsou 

běžně k mání. Organizace tak velmi často představují samaritány, kteří 

prokazují milosrdenství a pomoc druhým a shledávají v tom své poslání; 

 funkce participační – obyčejní lidé se tak díky NNO mohou aktivně podílet na 

rozvoji společnosti. Organizace na oplátku nabízejí možnost případné 

prezentace vlastních názorů. Podle průzkumu [Frič 1998] tuto funkci zastává 

pouhá pětina organizací v celém neziskovém sektoru. Zvýšení tohoto čísla, by 

zapříčinilo zapojení větší části populace do „aktivního života“; 

 funkce demokratizující (školící) – NNO napomáhají rozvíjení svých 

jednotlivých členů a tím přispívají ke vzdělání celé společnosti. Vytváří prostor 

pro komunikaci, rozvíjí v lidech vlastní názory, vzájemnou důvěru a 

reprezentativnost [Role neziskových organizací ve společnosti: (online)]. 

NNO jsou významným přínosem pro společnost nejen díky službám, které poskytují, ale i 

díky působení na občany samotné. Neziskový sektor lze vnímat jako prostředek pro posílení 

zájmu o veřejnou sféru, který poskytuje originální pohled na společenské problémy a nové 

fenomény společnosti. 

Role nestátních neziskových organizací je současnou společností podceňována, i když 

pomáhá lidem budovat pocity vzájemné spolupráce a důvěry, na kterých právě závisí 

fungování trhu i demokracie. Tyto organizace jsou jakýmsi mezičlánkem, který spojuje 

občana a stát a umožní tak člověku participovat na veřejné politice ještě jiným způsobem než 

jen aktivní volební účastí. V dnešní době je však funkce většiny nestátních neziskových 
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organizací spíše v poskytování služeb než charakteru mobilizace občanů. Z hlediska 

demokracie jsou různé občanské organizace tohoto typu jedním z důležitých mechanismů pro 

zpětnou vazbu, protože mohou upozorňovat na možné ohrožení fungování demokratických 

principů. Často také dokáží pojmenovat a formulovat nový společenský fenomén [Role 

neziskových organizací ve společnosti: (online)]. 

3.3. Nevládní neziskové organizace (NNO) 

V naší moderní společnosti existuje protipól k tržní ekonomice v podobě právě neziskového 

sektoru. Je to souhrn subjektů, jejichž cílem je dosáhnout užitku, který je povětšinou v podobě 

veřejné služby.
11

 Právě tyto jednotlivé subjekty označujeme jako neziskové organizace. 

Každá takováto nezisková organizace, abychom ji mohli za neziskovou považovat, by měla 

splňovat následujících pět kritérií. 

1. Institucionalizované – v každé NNO musí existovat vnitřní řád, podle kterého se daný 

subjekt řídí. Nezáleží na tom, zda je pouze formální nebo právně podchycený. 

2. Soukromé – je podstatné, aby byl subjekt oddělen od státu. Neměl by mít jeho 

podporu, ani by ji neměli ovlivňovat státní úředníci. 

3. Neziskové – nesmí docházet k přerozdělování zisku vzniklého chodem organizace 

mezi jednotlivé členy. To ovšem neznamená, že nemohou nějaké zisky generovat. Ty 

ovšem poté musí být použity na další chod organizace. 

4. Samosprávné a nezávislé – jejich chod nesmí být ovlivněn zvenčí. Tento bod silně 

souvisí s bodem prvním, neboť právě jasně daný vnitřní řád společnosti zajistí její 

sebekontrolu. 

5. Dobrovolné – ke svému chodu využívá dobrovolnost. Ta se nejčastěji projevuje ve 

formě odvedené práce bez nároku na mzdu nebo využitím podpory ve formě darů. 

Toto vymezení však pro některé NNO neplatí [Škarabelová 2002: 7]. 

3.3.1.Úspěšnost NNO 

Úspěšnost NNO zpravidla závisí na těchto základních požadavcích. Měla by mít srozumitelné 

poslání, měla by strategicky plánovat a také by rozhodně měla disponovat funkčními 

statutárními orgány. Nemělo by jí chybět vícezdrojové financování a schopný fundraiser, 

který bude aktivně vyhledávat finance, které může organizace použít. NNO by měla rozvíjet 

svoji vlastní firemní kulturu a mít jasná vnitřní pravidla. Také by se měla dostat do 

podvědomí veřejnosti. 

                                                           
11

 NNO mohou sledovat i soukromý zájem, jen s tím rozdílem, že negenerují zisk. 
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zdroj: Šedivý, Medlíková, 2011: Úspěšná nezisková organizace  

O tom, že je poslání funkční a dobře plní svoji roli, vypovídají jeho znaky. Mělo by být 

stručné, jednoduché, motivační a srozumitelné. Na tvorbě poslání by měla participovat většina 

členů NNO, nejlépe všichni [Šedivý, Medlíková 2011: 23]. Strategické plánování je velmi 

efektivní proces k zajištění dlouhé „životnosti“ NNO. Jeho smyslem je správně a co nejlépe 

definovat, kde se organizace nachází a kde by se chtěla nacházet v budoucnu. Vhodný časový 

horizont je s dvou až tří ročním výhledem do budoucna. Jádrem strategického plánování jsou 

analýzy, kterých existuje více typů [Šedivý, Medlíková 2011: 29]. 

Jednou ze základních podmínek pro úspěšné fungování NNO je zajistit zdroj, ze kterého bude 

organizace financována. Pro správné fungování je důležité, aby financování bylo 

vícezdrojové. Nejde pouze o počet finančních zdrojů, ale také o jejich rozdělení. V případě, že 

NNO i přes více finančních zdrojů čerpá z jednoho dominantního, je na něm závislá, a tudíž 

nestabilní [Šedivý, Medlíková 2011: 67]. 
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3.3.2.Typologie NNO 

NNO se nejčastěji dělí podle následujících kritérií: podle toho jakou plní funkci ve 

společnosti, jaká je jejich právní subjektivita, jaký je dopad jejich prospěšné činnosti a jaký 

druh činnosti vykonávají. 

Role NNO ve společnosti 

 poskytování služeb – jedná se o takové služby, které stát nemůže zajistit nebo 

realizovat v považované kvalitě. 

 advokační služby – jde o obhajobu obecných zájmů nebo zájmů skupin. 

 budování komunity – podporuje vztahy mezi jednotlivci a organizacemi na základě 

společných zájmů. 

Právní subjektivita 

 občanská sdružení – uspokojují potřeby občanů. Realizují pouze takové činnosti, které 

jsou jednoznačným prostředkem k naplnění jejich cílů. 

 obecně prospěšná činnost - vykonávají služby, které jsou jasně definovány v jejich 

zakládací listině. Poskytovány musí být všem osobám za stejných, předem 

definovaných podmínek. 

 nadace – nadace byly zřízeny za účelem shromažďování a rozšiřování majetku s cílem 

podpory třetích subjektů. 

 nadační fond – plní velmi obdobnou funkci jako nadace s tím rozdílem, že není určena 

výše nadačního jmění. 

 evidované právnické osoby – jsou zakládány orgány církví nebo náboženských 

společností. Sice fungují jako samostatné právnické osoby, ale jsou součástí církví a 

jsou podřízeny svým zakladatelům [Bergerová 2013: 11-13]. 

Od 1. 1. 2014 je v platnosti nový občanský zákoník, který významně ovlivnil řadu NNO. 

Některé právnické podoby NNO byly zrušeny, jiné naopak vytvořeny. Právnické osoby jsou 

nyní děleny na korporace, fundace a ústavy. Jsou od sebe striktně odděleny organizace, které 

se starají výhradně o své členy, dále ty, které spravují majetek, který následně dle zákona 

přerozdělují, a organizace, které poskytují veřejně prospěšné služby. Tyto úpravy legislativy 

by měly zpřehlednit oblast NNO a jejich transparentnost
12

. Současně budou kladeny větší 

nároky na řízení NNO a jejich administraci [Bergerová 2013: 14]. 

                                                           
12

 Tento fakt mi potvrdili během rozhovorů hned dva zástupci ZŠ. I oni tyto změny vnímají jako prospěšné pro 

větší transparentnost NNO a tedy jejich větší důvěryhodnost.  
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Prospěšnost 

 veřejně prospěšné organizace – jsou přínosem pro celou společnost (jejich činnost je 

obecně prospěšná). 

 vzájemně prospěšné organizace – přináší prospěch pouze členům a jejich rodinám. 

Toto dělení je velmi problémové, protože jednotlivá kritéria prospěšnosti nejsou přesně 

definována a veřejná a vzájemná prospěšnost se v každodenním životě velmi úzce prolíná. 

Druh činnosti 

Pro členění aktivit NNO existují tři klasifikační systémy. První z nich vytvořili Salomon a 

Anheier [SALOMON, Lester M., ANHEIER Helmut K. 1997] jako nástroj pro zpracování 

mezinárodních výzkumů. Nazývá se ICNPO. Systém, který využívá Český statistický ústav 

pro služby neziskových organizací sloužících domácnostem, je systém OSN – COPNI a 

posledním typem, který je také využívaný ČSÚ pro klasifikaci ekonomických nevýrobních 

činností, je OKEČ. V následující tabulce jsou srovnány všechny tři typy klasifikace. 

Mezinárodní klasifikace 

neziskových organizací 

ICNPO 

Systém klasifikace 

netržních činností 

OSN COPNI 

Odvětvová klasifikace 

ekonomických činností 

(nevýrobních) OKEČ 

1. Kultura, sport a volný čas 1. Rekreační, kulturní 

Služby 

1 Rekreační, kulturní 

a sportovní činnost 

2. Vzdělávání a výzkum 2. Vzdělávací služby, 

Výzkum 

2. Školství 

3. Výzkum 

3. Zdravotnictví 3. Služby zdravotnické 4. Zdravotnictví 

4. Sociální služby 4. Sociální služby 5. Sociální služby 

6. Kolektivní a individuální 

sociální služby a sociální 

politiky 

5. Přírodní a životní prostředí   

6. Komunitní rozvoj a 

bydlení 

  

7. Občanskoprávní osvěta a 

politické organizace 

  

8. Dobročinnost   

9. Mezinárodní nadační   
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Aktivity 

10. Náboženství a církve 5. Náboženství a církve  

11. Odbory a profesní spolky 6. Organizace 

profesní, odborářské 

a občanská sdružení 

7. Činnost společenských 

organizací (odbory, 

politické strany, církve 

a profesní spolky) 

12. Nespecifikované, ostatní 7. Ostatní služby, 

smíšené 

a nespecifikované 

8. Ostatní osobní služby 

zdroj: Frič, Goulli, 2001: Neziskový sektor v České republice 

3.4. Spolupráce veřejného sektoru a NNO 

Základní školy jsou zástupci právě veřejného sektoru, a proto pro zkoumání jejich vztahů 

s NNO může být relevantní typologie spolupráce podle Friče. Rozlišujeme dva základní 

vztahy mezi NNO a veřejným sektorem, v mém případě zastoupeném v podobě ZŠ, a to 

kooperaci a konflikt. Kooperativní vztah vychází z předpokladů interdependency theory.
13

 

Podle této teorie obě dvě strany chápou, že vzájemné kompenzování nedostatků je 

efektivnější než konflikt. Setkáváme se se dvěma scénáři vzájemné spolupráce [Frič 2000: 

22]. 

Prvním z nich je scénář průběžné spolupráce. Podle kterého NNO mapují problémová 

společenská pole, snaží se o identifikaci a pojmenování jednotlivých problémů a upozorní na 

jejich existenci veřejný sektor. Ten reaguje vstřícně a pokusí se vypracovat programy, které 

by mohly dané problémy vyřešit. Poté se znovu obrátí na nestátní neziskové organizace, ale i 

na organizace komerční, aby zajistily příslušná opatření [Frič 2000: 22 ]. 

Druhým je scénář odložené spolupráce. V případě, že veřejný sektor zaujme k problémům 

neutrální postoj a nehodlá řešit identifikovaný problém, NNO je začnou řešit samy. Veřejný 

sektor zachovává i nadále postoj tolerantní neshody, ale časem díky nátlaku, který může být 

způsoben i ze strany veřejnosti, shledá, že je ve veřejném zájmu identifikované problémy 

začít řešit. Veřejný sektor v tomto případě ocení úsilí NNO a začne přispívat do řešení 

problémů [Frič 2000: 22 ]. 

                                                           
13

  Autory této teorie jsou Harold Kelley a John Thibaut, kteří pojem interdependency theory popsali ve své 

knize The Social Psychology of Groups. Podle této teorie se ve vztahu mezi státem a NNO vyskytují prvky, které 

tyto dvě strany předurčují k vzájemné spolupráci. Zjednodušeně by se dalo říci, že si vzájemně pomáhají 

kompenzovat své nedostatky, a proto jsou na sobě závislé [Frič, 2000: 22]. 
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V opozici k dvěma předchozím scénářům uvádím scénář konfliktu. NNO neustále přichází 

s novými problémy a s postupy, jak je řešit. Veřejný sektor je však nevidí jako legitimní, a 

proto odmítá jejich metody a nadále podporuje své rozpočtové a příspěvkové organizace. 

NNO se bouří a upozorňují na nízkou efektivitu a z ní vyplývající neschopnost státních 

organizací. Výsledkem je nestálost veřejné politiky [Frič 2000: 25]. 

Scénáře pro kooperaci nemají většinou oporu v legislativě, a proto se velmi často stává 

skutečností, že vzájemná součinnost závisí na neformálních vztazích zástupců veřejné sféry 

s představiteli neziskových organizací.  

Ze vztahů mezi veřejnou správou a NNO, které jsem popsal, vyplývá, že nejsou zcela 

partnerské, ale spíše asymetrické, přičemž tím, kdo zastává menšinu, jsou v tomto případě 

NNO. Neziskový sektor je v této situaci pouze jakýmsi „doplňkem“ a působí v oblastech, kde 

státní organizace nepůsobí nebo působit nechtějí. Tento fakt usnadňuje roli státních organizací 

a mohli bychom NNO charakterizovat jako „prodlouženou ruku státu“ [Frič 2000: 27]. 

3.5. Vzdělávací soustava 

Vzdělávací soustava je souhrn všech škol a vzdělávacích institucí, do kterých řadíme i 

instituce podpůrné a kulturně osvětové, které jsou nezbytné k zajištění vzdělání [Veselý 2007: 

279]. 

Rozlišujeme vzdělání formální, neformální a informální. Formální vzdělávání je vztaženo ke 

strukturovanému vzdělávacímu systému, do kterého spadají všechny školy od základních až 

po univerzity. Informální vzdělání
14

 se vztahuje k průběhu celého života, během kterého si 

jedinec osvojuje určité postoje, hodnoty, dovednosti a znalosti pod vlivem různých 

vzdělávacích zdrojů ve svém okolí z každodenní zkušenosti. [Neformální vzdělání: (online)].  

3.5.1.Neformální vzdělávání 

Neformální vzdělávání je veškeré vzdělávání, které nevede k ucelenému školskému 

vzdělávání. Je realizováno mimo školský vzdělávací systém. Zaměřuje se na určité skupiny 

v populaci a je organizováno různými institucemi [Kalous, Veselý 2006: 32]. Neformální 

vzdělávání je záměrné, ale dobrovolné učení, které probíhá v řadě rozmanitých prostředí a 

situací, v nichž vyučování a odborná příprava nemusí být nutně jedinou či hlavní oblastí 

činnosti. Tato prostředí či situace mohou být dočasné nebo se mohou střídat a příslušné 

činnosti či kurzy mohou vést lidé s potřebnou kvalifikací či dobrovolníci. [Neformální 

                                                           
14

 Někdy se setkáváme s pojmem informální učení. [Neformální vzdělání: (online)]. 
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vzdělávání: (online)]. Ve své práci se zabývám vztahem formálního a neformálního 

vzdělávání. „Přestože neformální vzdělávání stále není v české realitě legislativně ukotveno, 

strategické dokumenty, zvláště v oblasti mládeže, s tímto pojmem často operují a staví jej 

jako systém doplňující formální vzdělávání a zároveň jako jednu ze součástí celoživotního 

učení“ [Vývoj NFV v ČR: (online)]. 

3.5.2.Aktéři vzdělávací soustavy 

Při analýze politiky je nezbytné přesně pojmenovat aktéry, kteří tuto oblast politiky ovlivňují. 

I na poli vzdělávací politiky dochází ke konfliktům, a proto nemůže být vždy uspokojen 

každý. Jak píše Veselý, mezi aktéry vzdělávací politiky patří: politici, školská administrativa, 

studenti, učitelé, zaměstnavatelé, rodiče, experti a církev [Veselý 2007: 295]. Jak je vidět, do 

tohoto výčtu nezařazuje NNO (vyjímaje církve). Tato situace se postupem času mění, 

oslabuje se monopol školy a na poli vzdělávání se objevují i jiní aktéři z řad neformálního 

vzdělávání [Vývoj NFV v ČR: (online)]. Velké množství informací čerpáme z veřejného 

prostoru (média, reklama, atd.). Vzdělávání, které získáme ve veřejném prostoru, převyšuje 

svou velikostí to, které získáme ve škole, od rodiny nebo od přátel. Škola se chová už několik 

století
15

 velmi podobně, což podle Šteffla ve světě, který se velmi rychle mění, nemůže 

dlouho fungovat [Šteffl: 2012]. 

3.5.3.Koncept komunitní školy 

Komunitní vzdělávání by se dalo definovat jako proces, který zapojuje lidi bez rozdílu věku 

do života komunity tak, že uspokojuje jejich vzdělávání, sociální, kulturní nebo rekreační 

potřeby. Komunitou je v tomto případě myšlena skupina lidí, kteří žijí a pracují ve stejném 

regionu. Komunitní škola v takovémto regionu provozuje vzdělání se zapojením místní 

komunity. Výsledkem by měla být obohacená výuka dětí, dospělých a vůbec celé komunity 

[Slyšeli jste už…: (online)]. V České republice se koncept komunitních škol rozvíjí, ale v ne 

velkém tempu, protože nemá systémovou státní podporu. Tento fakt je způsoben tím, že 

komunitní školy v naší republice nemají jednotnou podobu. Chybí také metoda ověření, zda 

se vůbec o komunitní školu jedná [Škola pro tátu…: (online)]. Tento koncept ve své práci 

zmiňuji, protože komunitní vzdělání je velice úzce spjato s různými spolky, organizacemi a 

s aktivními partnery ve vzdělávání.  

                                                           
15

 Autor pomocí statistik pracuje s dobou mezi lety 1774-2008. 
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4. Výsledky 

Během svého výzkumu jsem se snažil zjistit, zda existuje spolupráce mezi NNO a ZŠ. Pokud 

ano, tak jak často k ní dochází a jaké jsou její formy. Kdo tuto spolupráci iniciuje a jaké jsou 

postoje obou aktérů k této kooperaci, případně, co je rozhodujícím faktorem, zda 

k součinnosti dojde. Dále jakým způsobem jsou zdůvodňovány kladné či záporné postoje ke 

spolupráci. Také jsem se snažil zjistit, jakou zkušenost mají NNO se spoluprací se ZŠ a jaké 

strategie volí, aby byla po oslovení spolupráce navázána.  

4.1. Existuje spolupráce, a kdo ji iniciuje? 

Z rozhovorů, které jsem provedl s vybranými zástupci NNO a ZŠ, jsem zjistil, že ke 

spolupráci dochází. Ve všech případech kromě jednoho, spolupráci iniciuje NNO. Se situací, 

kdy škola sama oslovovala NNO a měla zájem o potenciální spolupráci, jsem se setkal pouze 

jednou. Bylo to v situaci, kdy škola provozovala několik let kroužek florbalu bez pomoci 

nějaké organizace. Lektorkou tohoto kroužku byla jedna z kantorek školy, která odešla na 

mateřskou dovolenou, a o vedení aktivity neměl nikdo jiný ze zaměstnanců školy zájem. 

Škola aktivitu rušit nechtěla, protože o ni byl velký zájem. Nejprve ZŠ hledala externího 

lektora, ale vzhledem k časové tísni a brzkému zahájení školního roku se obrátila na NNO, 

která už jiné kroužky na této škole provozovala, s prosbou o personální výpomoc. Už v této 

fázi měla škola úspěch; NNO pro tento kroužek lektora zařídila. Kdyby se tak nestalo, ZŠ by 

se obrátila na jiné NNO, se kterými měla již v dřívější době dobrou zkušenost. Teprve až další 

možností by bylo oslovení zcela nové NNO. 

4.2. Jak často a kdy NNO a ZŠ spolupracují 

Frekvence nabídek je různá a v každé škole se liší. Zaleží také na tom, co vše respondenti 

považovali za spolupráci. Pokud vynechám propagační formu spolupráce
16

, četnost nabídek 

se pohybuje od dvou do pěti za jeden měsíc. Počet nabídek se také odvíjí od části 

kalendářního roku. Podle výpovědí respondentů je nejlepší doba pro oslovení ZŠ odvozena 

samozřejmě od data, kdy chce NNO konkrétní akci realizovat. Pokud by měli respondenti 

vybrat nějaký měsíc, ve kterém dochází k oslovení nejčastěji, je to duben a prosinec. Podle 

výpovědí respondentů během dubna školy připravují školní výlety a také rozhodují o tom, 

které kroužky a odpolední aktivity od nového školního roku otevřou. V prosinci je situace 

obdobná, připravují se aktivity, které odstartují od nového roku a od začátku druhého pololetí. 

                                                           
16

 Více v další podkapitole 4.3. Formy spolupráce.  
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4.3. Formy spolupráce 

Forem spolupráce s NNO je více druhů. Během rozhovorů se zástupci základních škol byly 

zmíněny tyto formy spolupráce: propagace, volnočasové aktivity, výměna služeb, tematické 

programy do výuky a soutěže. V následujících odstavcích blíže popíši ty formy spolupráce, o 

kterých jsem během rozhovorů získal nejvíce informací.  

4.3.1.Propagační forma 

Nestátní neziskové organizace svou činnost propagují také v prostorách či kanálech školy. 

Taková propagace probíhá nejčastěji formou letáčků nebo plakátů, které jsou vyvěšeny po 

škole. S tímto způsobem zviditelnění dané organizace jsem se setkal na všech školách
17

, se 

kterými jsem výzkum prováděl. Každá z nich však k dané situaci přistupuje jinak.  

Některé školy vyvěšují letáčky pouze těch NNO, se kterými už mají předchozí zkušenost a 

v minulosti s nimi spolupracovaly. V některých případech také dochází ke zveřejnění plakátů 

na základě doporučení některého z kantorů či jiného zaměstnance školy. V tomto případě se 

informativní letáky objevují především ve třídách, nikoli na nástěnkách na chodbách či ve 

vestibulech, které jsou určeny pro sdělení celé škole. Některé typy propagačních materiálů se 

objevují v prostorách školy i v případě, že je NNO sama do školy zanese v rámci propagace 

některého ze svých projektů. Nejčastěji se však letáčky a plakáty dostávají do škol pomocí 

pošty. Ve třech základních školách uvedli, že pokud neproběhne předchozí e-mailová nebo 

telefonická komunikace s danou NNO, letáčky, které dorazí poštou, automaticky vyhazují. 

Další škola touto cestou získané propagační materiály protřídí a teprve poté usoudí, zda je 

v prostorách školy zveřejní. Jedna z oslovených škol propagační materiály ignoruje úplně. Ve 

výpovědích se objevil názor, že škola spolupracuje formou barteru a letáčky vyvěsí za 

protislužbu.  

Problém, na který jsem byl ze strany jedné ze základních škol upozorněn, je ten, že zřizovatel 

školy, tedy město, trvá na schvalování veškerých pronájmů, a v tomto případě se jedná o 

pronájem reklamní plochy, tedy škola by za tuto službu měla inkasovat. Ředitel v rozhovoru 

uvedl, že v této situaci by jakákoliv inzerce nebyla možná, protože by přibylo velké množství 

papírování, které by bylo neúměrné částce inkasované právě za reklamu umístěnou na území 

školy. Když jsem se na tuto situaci zeptal v NNO, reakce byla podobná. O takovou formu 

propagace by zájem neměli, raději by hledali vhodnější alternativu propagace. 

                                                           
17

 Jedna ze škol tento způsob propagace nerealizuje, ale má s ním zkušenosti. 
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4.3.2.Volnočasové aktivity 

Dalším typem spolupráce ZŠ a NNO, se kterou jsem se ve výpovědích setkal, je pořádání 

zájmového vzdělávání formou odpoledních kroužků. Nejčastěji zmiňovanými byly hudební a 

taneční kroužky, keramika, sporty, ale i fotografování či práce na počítačích. Dotázané 

základní školy v takovém případě spolupracují s NNO, a to jak s lokálně působícími, tak 

s organizacemi s celostátní působností.  

Ve výpovědích se nejčastěji objevilo, že NNO poskytne lektory pro daný kroužek a sama si 

zařídí administrativu a průběh celé akce. Škola pouze poskytne nebo v některých případech 

pronajme prostory, ať už se jedná o tělocvičnu, nebo třídy. Částka, kterou NNO eventuálně 

platí za pronájem škole, pokrývá pouze náklady na provoz. Lepší zkušenost mají ZŠ, které 

nejsou přímo v centru města. I přesto, že zde nežije tolik dětí jako v centru, nemají problém 

s naplněním kapacity kroužku, neboť cena za takovéto odpolední aktivity je nižší, právě díky 

žádné nebo velmi nízké ceně za pronájem prostor. Dalšími pozitivními faktory jsou 

dostupnost, děti nemusejí jezdit daleko od místa bydliště, a také konkurence, která je na 

okrajových částech města nízká nebo žádná. 

Spolupráce je kvitována oboustranně. I NNO si tento typ součinnosti velmi chválí. Z peněz, 

které jsou vybrány od dětí za daný kroužek, zaplatí NNO lektory a své výdaje spojené 

s realizací, popřípadě tedy finance za pronájem. Největší přidanou hodnotu této spolupráce 

spatřují v oslovení širšího spektra dětí pro budoucí společnou činnost. 

4.3.3.Výměna služeb 

ZŠ a NNO mohou takové spolupracovat formou vzájemné výměny služeb. Respondenti 

uvedli, že se jedná o pronájem či zapůjčení prostor nebo vybavení. Dále dochází k personální 

podpoře, k vzájemné propagaci a ke spolupráci na jednotlivých akcích. Tato forma spolupráce 

je úzce spjata s konceptem komunitní školy.
18

 

4.3.4.Další formy spolupráce 

Mezi dalšími formami spolupráce mezi ZŠ a NNO se v rozhovorech objevovala společná 

realizace dětských dnů a podobných akcí, zahrnutí tematických programů do výuky v podobě 

besed, přednášek či filmů.  

U dvou základních škol jsem se během interview setkal se situací, že pro ně NNO připravuje 

přespávání ve škole. Nejčastěji akce probíhá z pátka na sobotu. Děti dorazí do školy 
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 Viz podkapitola 3.5.3. Koncept komunitní školy. 
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v odpoledních hodinách a lektoři z NNO pro ně připraví program. Škola poskytne prostory a 

pedagogický dozor, bez kterého by se akce na půdě školy nemohla uskutečnit. Další 

obdobnou aktivitou je branný den. Skupinky žáků absolvují trasu, na které jsou připravena 

stanoviště. Zde řídí aktivitu lektor z NNO. Tématika úkolů může být odvozena od školních 

předmětů.  

NNO také připravují besedy, mnohdy spojené s promítáním filmů. Aby se naplnila kapacita, 

akce se účastní více základních škol, neboť beseda je připravována pro určitou věkovou 

skupinu. Můžeme se setkat s environmentální či cestopisnou tématikou, ale také s drogovými 

nebo sexuálními prevencemi. V případě, že je beseda dělána pro žáky z více škol, probíhá 

v externích prostorách. Během rozhovorů jsem se také setkal s tematickými programy do 

výuky, které jsou realizovány v jednotlivých třídách.  

4.4. Známost, jako klíč ke spolupráci 

Kdybych měl vybrat jednu věc, která se během rozhovorů objevila téměř u všech 

respondentů, tak je to faktor známosti. Všichni dotazovaní z NNO mi potvrdili, že pokud mají 

na tomto poli známost či pozitivní neformální vztah, je vše jednodušší. Ať už se jedná o 

hledání potenciálních partnerů pro projekt, či navazování komunikace, nebo o propagační 

formu spolupráce, vždy je nápomocná známost. Ve výpovědích respondentů se také objevilo 

personální propojení jednotlivých NNO. Nejčastěji v situaci, kdy lektor vede odpolední 

aktivitu pro jednu organizaci a s jinou organizací pořádá letní tábory. V takovém případě 

bývají jeho cílovou skupinou ty samé děti. NNO tímto způsobem nabírají účastníky pro své 

letní aktivity. Tento fakt je dobrý především pro rodiče, protože posílají dítě na tábor 

s někým, koho už znají a dítě také raději odjede se známým člověkem.  

4.5. Důvody odmítnutí spolupráce 

Mezi nejčastěji zmiňované důvody odmítnutí spolupráce patří neochota a nedostatek 

flexibility z jedné či druhé strany nebo to, že navrhovaná spolupráce postrádá pro jednoho 

z partnerů smysl a neztotožňuje se s ní. Výpovědi respondentů se lišily v návaznosti na to, zda 

se jedná o zástupce NNO nebo ZŠ.  

V případě odpoledních aktivit či kroužků samozřejmě rozhoduje konkrétní nabídka. Pokud 

aktivita na škole již probíhá, je jasné, že ke spolupráci nedojde. Dále musí dojít ke konsenzu, 

zda je ZŠ schopna v považovaném termínu poskytnout volné prostory, zda je volná tělocvična 

nebo zda vybavení školy vůbec splňuje podmínky pro realizaci kroužku. To se nejčastěji týká 
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aktivit prováděných v počítačových učebnách a pomocí jiné moderní techniky. K podobné 

domluvě musí dojít i ze strany NNO. Aby vyšla škole vstříc a zapadla do chodu, jaký je 

zavedený. Nejčastěji bylo v rozhovorech zmiňované časové přizpůsobení vyučovacím 

hodinám, přesun dětí z družiny a zpět a přebírání dětí od rodičů lektory samotnými. 

Další možností, která v rozhovorech zazněla, je, že se dětem, potažmo jejich rodičům, 

nabídnou možnosti aktivit, které doposud na ZŠ nejsou, ale není o ně zájem ze strany dětí 

(rodičů), nenaplní se dostatečná kapacita a kroužek se neotevře. S takovou situací se 

respondenti setkávají často. Škola je nakloněna tomu kroužek otevřít, aby měly děti možnost 

vybírat z co nejpestřejšího výběru aktivit, ale vždy existuje nějaký minimální počet děti, kdy 

je možno kroužek otevřít, aby se z vybraných peněz povedlo zaplatit lektora, pomůcky, věci 

spojené s realizací, případně nájem prostor.  

Jedním z nejčastěji zmiňovaného důvodu, proč základní škola odmítne spolupráci, je 

přesycenost, velké množství současně realizovaných projektů. Škola by na další projekt 

nenašla personální kapacity nebo by nedokázala splnit požadavky NNO. Podle respondentů se 

také stává, že nabídek je tolik, že by dětem často odpadala výuka. Dalším obvyklým případem 

je ten, že o danou službu není zájem. Buď už kooperují s nějakou konkurenční NNO anebo 

z předchozí zkušenosti vědí, že by se nenaplnila kapacita pro realizaci dané aktivity. Pokud 

tuto předchozí zkušenost nemají, nemusí ke spolupráci dojít i v případě, že by ZŠ měla zájem.  

5. Diskuze 

V této kapitole budu propojovat teoretická východiska své práce s informacemi, které jsem 

nabyl během rozhovorů s respondenty. Zda se shodují, nebo naopak nenaplňují.  

Během rozhovorů s respondenty jsem se setkal se situací, která podporovala myšlenku 

konceptu komunitní školy. „Podle mě by měla mít škola komunitní rozměr, ať už je v centru, 

nebo na okraji města. V těch přilehlých oblastech je to silnější.“ [rozhovor ZŠ2] Tato 

konkrétní škola je na periferii Liberce a v této lokalitě je jedinou velkou budovou, ve které by 

se mohly konat akce pro větší množství lidí. Škola spolupracuje s místním občanským 

sdružením, se kterým připravuje akce pro zdejší obyvatele. I přesto tyto znaky zatím 

neuvažuje o zařazení mezi školy se statusem komunitní. O konceptu komunitní školy píši 

v podkapitole 3.5.3. Koncept komunitní školy.   
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Se změnou občanského zákoníku, který platí od 1. 1. 2014, se změnil i vztah veřejného a 

neziskového sektoru. NNO tuto skutečnost v rozhovorech komentovaly neutrálně, místy i 

lehce negativně, protože to pro ně znamená drobné změny. Jednou ze zásadních změn je 

zrušení občanských sdružení, které se právě od Nového roku mění ve spolky. Organizace se 

budou muset seznámit s novou právní úpravou, pozměnit si stanovy a název. V názvu se bude 

muset objevit slovo spolek nebo alespoň zkratka z. s.
19

 Změnu občanského zákoníku kladně 

hodnotili dva z dotazovaných zástupců ZŠ. Tyto změny vidí jako prospěšné pro větší 

transparentnost NNO. Ve veřejném rejstříku se tak dají lehce dohledat informace o existenci 

dané právnické osoby, ale také informace o sídle či statutárním orgánu.  

Ve výpovědích respondentů se objevil důraz na kritéria, která by měla NNO splňovat. Jednalo 

se především o fakt, že by NNO měla být institucionalizovaná, tedy mít jasně definovanou 

vnitřní strukturu. „Asi před dvěma lety jsme měli vnitřní konflikty, které jsme nechtěli řešit, 

protože jsme se nechtěli vzájemně naštvat.“ [rozhovor NNO1] V některých případech mohou 

být dílčí zájmy jednotek uvnitř organizace protichůdné. Proto je třeba mít přesně definovaný 

interní řád, aby takovéto situace neoslabovaly chod NNO. 

Od všech respondentů, se kterými jsem prováděl rozhovor, jsem dostal informaci, že se 

vzájemnou spolupráci snaží stavět na shodě s protějškem. Lze tedy usuzovat, že všechny 

oslovené subjekty se snaží svou spolupráci zakládat na podobném principu jako valná většina 

obchodních vztahů v demokratickém státě, a to na konsenzu. To souvisí s unikátností a 

jedinečností obou stran. Mnohdy se může stát, že nejen postup, kterým NNO své služby 

nabízí, ale i samotný produkt je pro vedení ZŠ nepochopitelný. Nebo v opačném případě 

nedojde k pochopení požadavků školy. V takovémto případě bude spolupráce velmi složitá a 

s největší pravděpodobností k ní nedojde. S tímto bodem souvisí fakt, že v české legislativě 

nemají scénáře pro spolupráci žádnou oporu. Proto velmi často záleží na neformálních 

vztazích mezi jednotlivými aktéry.  

Stejně jako Frič [Frič, Bútora 2005]
20

 zmiňuje, že některé NNO naráží na konzervatizmus 

státních úředníků, já se setkal během rozhovorů se situací, kdy některé NNO naráží na 

konzervatizmus učitelů. „Učitelé svým povoláním jsou hodně konzervativní a záleží na 

každém řediteli, jak je otevřen novotám.“ [rozhovor ZŠ4] Z této citace je patrné, že i vedení 

této školy může chápat spolupráci s NNO různě. Respondenti z řad nestátních neziskových 
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 Zkratka z. s. znamená slovní spojení „zapsaný spolek“. Musí být v názvu podobně, jako do loňského roku 

zkratka o. s. – občanské sdružení.  
20

V mé práci kapitola 3.2. Úloha neziskové sektoru ve společnosti. 
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organizací mi tento fakt potvrdili tím, že vždy velmi záleží na konkrétním člověku, se kterým 

jednáte.  

Během shromažďovaní typů a rad, jak by měla NNO postupovat, aby její oslovení ZŠ bylo 

úspěšné, jsem z výpovědí respondentů narazil na to, že je možné tyto informace rozdělit do 

dvou skupin. A to na informace spojené se samotným oslovením a představením projektu a na 

informace, který souvisí s tím, aby byla NNO obecně úspěšná. Mezi výpověďmi respondentů 

se objevovalo jasně formulované poslání NNO, dobře zvládnutý fundraising nebo dostání se 

do podvědomí veřejnosti. To jsou jen některé znaky úspěšné NNO z těch, které zmiňuji 

v podkapitole 3.3.1. Úspěšnost NNO. 

Ve stejné kapitole se také zmiňuji o strategickém plánování. NNO se často setkává 

s dlouhodobými horizonty plánování chodu organizace, a proto pro samotnou NNO není 

žádoucí, aby za každou cenu přistoupila na spolupráci, ve které není schopna vyřešit žádoucí 

problém. S tímto faktem se v dnešní době, na poli přímo protkaném NNO, setkává stále více 

organizací a je zcela pochopitelné, že pro jejich udržení v chodu je třeba realizovat projekty, a 

proto i někdy dochází k právě k tomu momentu, že NNO přistoupí na spolupráci, ve které 

není úplně stoprocentně schopna uspokojit všechny potřeby klienta. To však může být pro její 

trvání na trhu osudné. 

Během rozhovorů se zástupci NNO jsem se setkal s tvrzením, že nedílnou součástí správného 

oslovení ZŠ je mít na paměti, že vztah mezi NNO a ZŠ bývá zpravidla nerovný. Mám tím na 

mysli to, že pokud se základní škola žádné takovéto spolupráce nezúčastní, není to kritické 

pro její „životnost“, ale naopak pokud má NNO ve svém poslání spolupracovat se základními 

školami a k žádné takovéto spolupráci nedojde, je velmi pravděpodobné, že dříve či později 

zanikne. Tohoto faktu jsou si vědomy jak jednotlivé nestátní neziskové organizace, tak 

samozřejmě ve vedení ZŠ. Při komunikaci je proto dobré mít na paměti kvalitu spolupráce, 

která vyplývá z kvality práce, kterou vykonává NNO. Frič [Frič 2000]
21

 tvrdí, že kooperativní 

vztah je založen na prvcích interdependency theory, že pokud obě strany spolu budou 

spolupracovat, bude to pro ně výhodné. Jedná se sice o nerovný vztah, ale je dobré to nemít 

na paměti a naopak vedení ZŠ vysvětlit, že vzájemná spolupráce je pro jejich školu výhodná, i 

když ne nezbytná. 

Jedním z cílů mé bakalářské práce bylo vytvořit návod nebo soubor rad a typů, jak by mohla 

NNO postupovat při oslovování základní školy s nabídkou budoucí spolupráce. Čerpal jsem 

                                                           
21

 V mé práci kapitola 3.4. Spolupráce veřejného sektoru a NNO. 
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jak ze zkušeností nestátních neziskových organizací, které mi popisovaly, na čem při nabízení 

svých služeb ztroskotaly, a naopak, které postupy se jim osvědčily jako účinné, tak také od 

základních škol, jejichž vedení se mi svěřilo, k čemu přihlížejí, když se rozhodují, zda má ke 

spolupráci dojít, nebo ne. Hned z počátku je potřeba říci, že žádný přesný návod na 

stoprocentní úspěch vytvořit nejde. Každá základní škola je svým způsobem jedinečná, ať už 

je to zapříčiněno chodem školy samotné nebo jejím vedením. To můžeme říct i o protějšku, 

nestátní neziskové organizaci; každá nabízí jiné služby, každá k tomuto procesu přistupuje 

svým ojedinělým způsobem a každá má jinou formu sebeprezentace. I v tomto smyslu 

můžeme mluvit o určité unikátnosti. Proto bych dále nerad mluvil o návodu, ale spíše o 

souhrnu rad, který si může NNO před oslovením ZŠ přečíst a eventuálně se inspirovat. 

 

 Využít známosti. Zamyslete se, zda neznáte někoho, kdo by se o vás mohl zmínit ve 

škole. Telefonní kontakt poté bude snazší. 

 Představit projekt „nanečisto“. Představte nejprve svůj návrh známému člověku na 

relevantní pozici, kterého později nebudete oslovovat. Zkonzultujte klady i zápory 

návrhu. Získáte tak cenné rady, jak při oslovení postupovat. 

 Zjistit, s kým budete jednat. Kdo je ředitelem, případně zástupcem, na dané základní 

škole a pokuste se zjistit si o něm nějaké informace. 

 Neoslovovat e-mailem. Jako první krok využijte telefonní kontakt. Buďte struční, ale 

výstižní. V případě zájmu se pokuste ihned domluvit přesné datum schůzky. 

 První schůzka. Na první schůzku by měl přijít pouze jeden zástupce NNO, aby 

nedošlo k početní převaze nad zástupci ZŠ. Člověk, který projekt představuje, by o 

něm měl vědět vše a měl by být schopen zodpovědět případné dotazy. Měl by být 

komunikativní a umět argumentovat. 

 Vhodná argumentace. Zdůraznit, jaké výhody bude škola mít ze společné spolupráce, 

a to jak během realizace projektu, tak i po něm. 

 Přizpůsobit na míru. Je nezbytné, abyste si svého klienta vyslechli, pokusili se 

pochopit jeho přání, důkladně si ověřili, zda jste schopni zákazníkovi požadavky 

splnit, a teprve poté buď představit plán na míru, anebo přiznat, že bohužel tento typ 

služeb nejste schopni nabídnout. 

 Prokázat odbornost a kvalifikaci. Jasně přednést, že to, co nabízíte, neděláte poprvé. 

Tato tvrzení nejlépe podpořit předchozími zkušenostmi. 



28 
 

 Znalost cílové skupiny. Pokud máte předchozí zkušenost s prací s danými dětmi 

z jiného prostředí (např. z letních táborů), může to být silný argument pro ZŠ 

k navázání spolupráce. Pokud děti znáte z předchozích akcí, je vhodné tyto informace 

konfrontovat s pedagogy, abyste zjistili, zda alternativní pohled není ze zkušenosti 

kantora protichůdný. 

 Vyhnout se konfrontaci s rodiči. Rodič si vždy spojí aktivitu se školou, ať už si ji 

realizuje sama nebo ji pro ni připravuje někdo externí. Proto je potřeba si přesně 

definovat pravidla, aby nedocházelo k nedorozuměním. 
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Závěr 

Ve své práci jsem analyzoval vztah nestátních neziskových organizací a základních škol 

v Liberci. Všechna potřebná data pro mou práci byla relativně dobře dostupná a mohu tak 

konstatovat, že se mi podařilo naplnit cíle mé práce, které jsem si stanovil. Mezi cíle mé 

bakalářské práce jsem zahrnul popsání vztahu k potenciální spolupráci ze strany ZŠ, odhalení 

důvodů přijetí a odmítnutí kooperace a formulování praktických doporučení, která mohou být 

pro NNO užitečná při oslovení ZŠ. 

Během svého výzkumu jsem zjistil, že ke spolupráci mezi výše zmíněnými aktéry dochází. 

Tento vztah nejčastěji iniciuje NNO a dochází k němu v nepravidelné četnosti. Vztah ZŠ ke 

spolupráci je kladný. Pokud je to možné snaží se ZŠ součinnost vždy navázat. Ale i přesto 

někdy dochází k odmítnutí. Ve výpovědích respondentů se objevilo, že nejčastějšími důvody 

odmítnutí je: neochota, nedostatek flexibility a fakt, že konkrétní spolupráce postrádá pro 

jednoho z aktérů smysl. Jednotlivé odpovědi se lišily, především v tom, zda byly od zástupců 

ZŠ nebo od zástupců NNO. V případě neochoty či nedostatku flexibility, respondenti 

zmiňovali, že příčinou neuskutečnění spolupráce je druhá strana. Na základě informací 

z rozhovorů jsem vytvořil deset rad a typů, které by mohly být užitečné pro NNO, která se 

chystá oslovit ZŠ s nabídkou potenciální spolupráce. Čerpal jsem z výpovědí zástupců NNO, 

kteří mi popisovali své zkušenosti s představováním projektů. Zaměřil jsem se na momenty, 

které podle respondentů rozhodly o tom, že spolupráce nebyla navázána, a na postupy, které 

se naopak osvědčily a vedly k uzavření kooperace, ať už byla následně úspěšná či ne. V tomto 

směru mi byly prospěšné i rozhovory se zástupci ZŠ. Od nich mě zajímalo, k čemu přihlížejí, 

při rozhodování, zda spolupráci navázat. Vzniklé rady a typy mohou sloužit spíše jako 

pomocník, než přesný návod k uzavření spolupráce. Ten totiž podle všech dotázaných 

neexistuje.  

V případných budoucích pracích na podobné téma, navrhuji zaměřit se na spolupráci NNO a 

ZŠ v jiném krajském městě a výsledky následně porovnat. Jako přínosné vidím také oslovení 

všech ZŠ na území jednoho města. Výsledky by pak byly průkaznější. Taková práce by však 

byla spíše pro celý tým výzkumníků a ne pro jednoho autora akademické práce.  
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Summary 

In my thesis I analysed the relationships between non-governmental non-profit organisations 

(NGO) and primary schools in Liberec. All the data required for my work were relatively 

easily accessible and I can therefore conclude I met the objectives of my thesis I set out for 

myself. The objectives of my thesis included: describing the primary school‘s relationship 

towards any potential cooperation, revealing the reasons for accepting and declining 

cooperation, and phrasing practical recommendations, which can be useful for NGOs when 

approaching primary schools. 

During my research, I discovered there is a certain degree of cooperation between the two 

parties. These relationships are often initiated by the NGOs and the relationships are 

infrequent. Primary schools perceive the cooperation positively. The responses indicated that 

the predominant causes for declining cooperation are: unwillingness, lack of flexibility, and 

the fact that there is (allegedly) no reason for one party to cooperate with the other. 

Noticeably, the individual responses varied based on whether they were given by the 

representatives of the primary schools or the NGOs. In the cases where unwillingness or lack 

of flexibility was mentioned, the representatives accused the other party for failure. Based on 

the discussions, I compiled ten recommendations and hints, which can be useful for any 

NGOs planning to approach primary schools with an offer for a potential cooperation. These 

recommendations were based on the discussions held with the representatives of the NGOs 

who described their experience. I focused on the reasons and moments (identified by the 

representatives), which decided whether a cooperation was declined or accepted, regardless 

whether the cooperation was later successful or not. The discussions held with the 

representatives of the primary schools also proved useful as a source of information in this 

area. I was trying to identify what affects their decision-making for starting cooperation. The 

new recommendations and hints can be used as a guide rather than a precise manual, which, 

according to all the representatives, does not exist. 

My recommendations for any related work in the future would be to investigate the level of 

cooperation between NGOs and primary schools in a different regional capital and compare 

the findings. Additionally, approaching all primary schools in the municipality of one city 

would be also beneficial as the results would be more conclusive. A work of such extent 

would however require an entire team of researchers rather than a single academic 

investigator. 
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ZŠ Ostašov - http://www.zsostasov.cz/ 

ZŠ Broumovská - http://www.zsbroumovska.cz/ 
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Čmelák - http://www.cmelak.cz/cz/ 

SPPolek o.s. - https://sites.google.com/site/sppolekliberec/ 

Svaz skautů a skautek ČR - http://www.svazskautu.cz/ 

Motyčkovic klika - http://www.motyckovicklika.cz/index.php?page=home 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Seznam okruhů otázek využitých v rozhovorech se ZŠ 

 Dochází k nějaké spolupráci mezi Vámi a NNO?  

 Na jakém typu akcí společně spolupracujete?  

 S jakými typy NNO spolupracujete?  

 Dá se přibližně odhadnout jaké množství NNO Vás měsíčně kontaktuje? 

 Je v některých měsících větší frekvence oslovování ze stran NNO? Pokud ano proč? 

 Kdo ve Vaší ZŠ rozhoduje, zda ke spolupráci dojde? 

 Co je hlavním faktorem při rozhodování zda s danou NNO spolupracovat či ne? 

 Jaké jsou nejčastějšími důvody odmítnutí spolupráce? 

 Co se snaží Vaše škola získat ze spolupráce s NNO? 

 Získá NNO nějakou přidanou hodnotu plynoucí ze spolupráce s Vaší školou? Pokud 

ano, jakou? 

 Jak postupujete v případě, že Vaši školu osloví nová NNO, se kterou nemáte 

předchozí zkušenost ani reference? 

 Existuje něco, co byste na základě vlastní zkušenosti spolupráce s NNO, doporučili 

nově vzniklé NNO, aby jejich oslovení ZŠ bylo úspěšné? 

 

Příloha č. 2: Seznam okruhů otázek využitých v rozhovorech se NNO 

 Jak často oslovujete ZŠ? 

 Na jakém typu akcí společně spolupracujete? 

 Podle čeho si vybíráte ZZŠ, které oslovíte? 

 Kdo z Vaší NNO oslovení provádí? 

 Co je hlavním faktorem při rozhodování, zda s danou ZŠ spolupracovat či ne? 

 Jaké jsou nejčastějšími důvody odmítnutí spolupráce? 

 Co získáte ze spolupráce se ZŠ? 

 Kdo iniciuje oslovení? 

 Co byste na základě Vašich zkušeností, doporučili nově vzniklé NNO? 

 Jak by měla postupovat? 

 Čeho se vyvarovat? 
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Příloha č. 3: Medailonky respondentů ZŠ 

 ZŠ Česká Liberec  - Tato fakultní škola se nachází v okrajové části Liberce. Školu 

navštěvuje téměř 550 žáků a vyučuje zde 40 učitelů a vychovatelů. Škola je devíti 

třídní s rozšířenou výukou jazyků.  

 ZŠ Husova Liberec – Škola je situovaná v samotném centru Liberce. Navštěvuje ji 

přibližně 370 žáků a vyučuje zde 32 kantorů. Škola je zaměřena na rozšířenou výuku 

jazyků (zavedení dvojjazyčné výuky i do nejazykových předmětů za přítomnosti 

rodilých mluvčích). Škola je devíti třídní. ZŠ Husova byla vybrána Ministerstvem 

zahraničí SRN jako partnerská škola do celosvětové iniciativy „Školy - partneři 

budoucnosti“. 

 ZŠ U školy – Škola se nachází v klidné, ale ne okrajové části Liberce. Navštěvuje ji 

okolo 330 žáků a vyučuje zde 25 učitelů a vychovatelů. Jedná se o základní školu 

s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na lední hokej a krasobruslení.  

 ZŠ Ostašov – Jedná se o školu, která se dá charakterizovat jako škola rodinného typu. 

Nachází se na periferii Liberce. Navštěvuje ji 280 žáků a vyučuje zde 24 učitelů a 

vychovatelů. Zajímavostí je, že škola je rozdělena do dvou budov. V jedné jsou 1. – 5. 

třída, v druhé 6. - 9. třída.  

 ZŠ Broumovská – Škola se nachází na jednom z největších libereckých sídlišť. 

Navštěvuje ji přibližně 380 žáků, které vyučuje 30 učitelů. Díky zvyšování věkového 

průměru obyvatel sídliště, se škola potýká s úbytkem žáků. Po téměř desetileté tradici 

zřizování speciálních tříd se v letošním roce nepodařilo naplnit na 1. stupni speciální 

třídu pro děti s poruchami učení z důvodu nedostatku dětí. 

 

Příloha č. 4: Medailonky respondentů NNO 

 Ratab o. s. – Jedná se o občanské sdružení volnočasové a rozvojové aktivity pro 

mladé lidi, zejména pro žáky základních a středních škol a pro rodiny s dětmi. OS 

Ratab vzniklo v roce 1989 a má přibližně 30 členů. Mezi nejvýznamnější projekty 

patří organizace letních táborů, realizace akcí s prvky zážitkové pedagogiky a příprava 

branných dnů, školních výletů a jiných podobných aktivit.  

 Čmelák – Společnost přátel přírody – Tato společnost je největší severočeskou 

ekologickou organizací. Má 19letou tradici a do svých aktivit se snaží zapojit širokou 

veřejnost. Za nejvýznamnější projekty lze považovat přípravu ekovýchovných 

programů pro školy, pořádání odborných exkurzí a práce v přírodě.   

 SPPolek o. s. – Toto OS by se dalo nazvat komunitním, protože sdružuje převážně 

účastníky z konkrétní části Liberce. Bylo založeno v roce 2001. Organizace se zabývá 

mimoškolní výchovou organizované i neorganizované mládeže a jejími 

volnočasovými aktivitami. Cílem připravovaných akcí je upevňování vzájemných 

vztahů ve třídách, rozvoj osobností dětí, realizace akcí zaměřených na sociálně 

patologické jevy, ale i plnění klíčových kompetencí v rámci RVP, zejména pak 
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kompetencí sociálních a personálních. Během let 2011 – 2012 realizoval SPPolek 

dlouhodobý vzdělávací projekt Labyrint vědy, her a poznání.  

 Svaz skautů a skautek České republiky  - Jedná se o OS, které přispívá k 

všestrannému rozvoji dětí a mladých lidí po stránce mravní, duševní, společenské i 

fyzické. Společnost navazuje na činnost a tradici Svazu Junáků Skautů R. čsl., který 

byl založen v roce 1919 a pracuje v souladu s cíli, základními principy a metodami 

skautské výchovy. 

 Motyčkovic klika – Organizace je občanské sdružení, které se nebojí realizovat 

zajímavé i netradiční akce, především pro děti a jejich rodiče. Toto OS nemá dlouhou 

tradici, protože vzniká v roce 2006 jako rodinná organizace o pár členech. Tvoří 

volnočasové aktivity, příměstské tábory a různé tradiční i netradiční kroužky. 

Zajímavostí je snaha propojování činností dětí a rodičů  

 

Příloha č. 5: Seznam použitých zkratek (tabulka) 

Zkratka Význam 

NNO Nestátní nezisková organizace 

NGO Non-governmental organization 

NO Nezisková organizace 

OOS Organizace občanské společnosti 

ZŠ Základní škola 

ČR Česká republika 

ESF Evropský sociální fond 

OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

ICNPO The International Classification of Non-profit Organizations 

OSN Organizace spojených národů 

OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

ČSÚ Český statistický úřad 

NFV Neformální vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 


